Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP
Zoznam podkladov k žiadosti o začatie vymenovacieho konania za
profesora

Vymenúvacie

konanie

začína

podaním

žiadosti

o vymenovanie

za

profesora, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady FEP BVŠP.
Uchádzač uvedie odbor, v ktorom sa o vymenovanie uchádza. Uchádzači, ktorí
nie sú zamestnancami FEP a pedagogickú činnosť vykonávajú na inej fakulte,
priložia odporúčanie dekana príslušnej fakulty.
K žiadosti uchádzač pripojí:
a)

životopis (pracovný, štruktúrovaný, uviesť kontakt (telefón, e-mail ) - 10x

b)

osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa-1x

c)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (CSc.,
resp. PhD.), alebo o získaní vedeckej hodnosti (DrSc.) - 1x
d)

osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent-1x

e)
prehľad o pedagogickej činnosti na Fakulte ekonómie a podnikania BVŠP,
prípadne na iných vysokoškolských pracoviskách s uvedením výsledkov a ich
hodnotením zo strany pracoviska
f) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác,
učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných
technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov, technických
diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce,
prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí - 10x
Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác s uvedením citácií a
ohlasov spracuje Akademická knižnica FEP na základe uchádzačom dodaných podkladov.
Podklady sa vypracujú v zmysle Smernice MŠ SR č. 13/2005-R z 31.8.2005
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov ako aj v súlade
s internými pravidlami BVŠP o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej
činnosti.

g)
zoznam a stručnú charakteristiku 5 najvýznamnejších vedeckých prác,
odborných prác alebo učebníc a učebných textov - 10x
h)
informácia o vedeckej škole (menný zoznam a odbor štúdia vedeckých
ašpirantov a študentov doktorandského štúdia, ktorí úspešne ukončili vedeckú
výchovu, resp. doktorandské štúdium, zoznam t. č. školených študentov
doktorandského štúdia (členiť: študenti pred dizertačnou skúškou a po
dizertačnej skúške) - 10x

i)

päť najvýznamnejších publikácií (separátky) pre oponentov - 3x

j) zoznam Pozvaných prednášok hradených pozývateľom (Názov akcie, dátum
konania, miesto konania) – 10x
k) zoznam Študijných, pracovných a prednáškových pobytov (názov
organizácie, dátum pobytu), - 10x
l) zoznam vedeckých projektov (názov projektu, grantová agentúra, ktorá
podporuje, roky riešenia) , členený: zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ – 10x
m) zoznam ocenení pedagogickej a vedeckej činnosti - 10x
n) zoznam piatich zahraničných posudzovateľov (adresa, funkčné postavenie,
vedecké zameranie, citácia ich najdôležitejšieho vedeckého diela) z odboru ,
v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie - 2x
o) päť najvýznamnejších publikácií (separátky) prednostne v anglickom jazyku
pre zahraničných posudzovateľov - 3x
p) knižnicou FEP vypracovaný zoznam publikovaných vedeckých a odborných
prác v cudzom jazyku (prednostne v anglickom jazyku) spracovaný v zmysle
Smernice MŠ SR č. 13/2005-R z 31.8.2005, určený na zaslanie zahraničným
posudzovateľom - 3x
q)

názov inauguračnej prednášky – 1x

