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Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Paneurópskej vysokej školy na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest
profesorov a docentov vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov, ktorými sú zákon
č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“); zákon č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o
postupe získavania vedecko pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent
a profesor (ďalej len „vyhláška o habilitáciách a inauguráciách“), vyhláška MŠVVŠ SR
č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike, vyhláška MŠVVŠ SR
č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú
regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s
koordináciou vzdelania, a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií
profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) a
§ 77 ods. 1 zákona o vysokých školách.
Pri obsadzovaní funkčného miesta profesora a funkčného miesta docenta sa vyžaduje splnenie
všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a minimálnych
kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti podľa § 77 ods. 3 zákona
o vysokých školách.
Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste profesora môže používať označenie
„univerzitný profesor“ a vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste docenta môže
používať označenie „univerzitný docent“.
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sú upravené
ustanoveniami § 75 zákona o vysokých školách.
Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií
vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej vysokej
školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa § 23 ods. 7 zákona
č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich
z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie
a inauguračné konanie podľa § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania.
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8. Ak vysoká škola doposiaľ nemala akreditáciu habilitačného alebo inauguračného konania
v príslušnom odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej
vysokej školy v Slovenskej republike v príslušnom alebo súvisiacom odbore habilitačného
a inauguračného konania (Čl. 6 ods. 5 a Čl. 7 ods. 6 Štandardov pre habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov, SAAVŠ 2020 – ďalej len ´Štandardy SAAVŠ´).
Článok 2
Minimálne podmienky uchádzača
1. Minimálne podmienky uchádzača na obsadenie funkčného miesta docent na PEVŠ:
a) vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania
vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa;
b) vedenie prednášok a seminárov počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného
asistenta v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane
zahraničia);
c) publikovanie najmenej jednej vedeckej monografie a jedných skrípt alebo učebných textov;
d) publikovanie pôvodných vedeckých prác, vrátane publikácií registrovaných v databázach
CC, WOS, SCOPUS resp. iných relevantných k príslušnému odboru.
2. Minimálne podmienky uchádzača na obsadenie funkčného miesta profesor na PEVŠ sú:
a) vykonávanie pedagogickej činnosti v príslušnom študijnom odbore najmenej tri roky od
získania titulu docent. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej
bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to v rozsahu najmenej polovice
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky a viedol
doktorandov v príslušnom odbore;
b) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov s úrovňou kvality A+, A, A-, pričom musí ísť
o publikácie registrované v databázach CC, WOS, SCOPUS resp. iných relevantných
databázach k príslušnému študijnému odboru;
c) publikovanie najmenej dvoch vedeckých monografií, jednej vysokoškolskej učebnice a
dvoch skrípt alebo učebných textov;
d) vedenie najmenej dvoch úspešne ukončených doktorandov v študijnom odbore;
e) vykonávanie výskumnej a tvorivej činnosti a publikovanie výsledkov, vrátane ohlasov,
v príslušnom odbore.
3. Pri posudzovaní výstupov sa zvažujú dôkazy o kvalite výstupu z hľadiska jeho originality,
rigoróznosti a dosahu vplyvu a uplatňujú nasledovné všeobecné definície úrovní kvality
označených písmenami A+, A, A-, B a C:
a) A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej tvorivej činnosti
alebo má zásadný prínos pre rozvoj príslušnej tvorivej činnosti v globálnom kontexte;
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b) A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti
v širšom medzinárodnom kontexte;
c) A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej
činnosti v medzinárodnom kontexte;
d) B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti
v národnom kontexte;
e) C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska originality,
rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti, alebo neklasifikovaný výstup.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Paneurópskej vysokej školy na obsadzovanie
funkčných miest profesorov a docentov sú platné a účinné od 1. júla 2022.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok Paneurópskej
vysokej školy na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sú prílohy:
a) Príloha č. 1 - Konkrétne podmienky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov.
b) Príloha č. 2 - Konkrétne podmienky Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov.
c) Príloha č. 3 - Konkrétne podmienky Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov.
d) Príloha č. 4 - Konkrétne podmienky Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej
vysokej školy na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov.
e) Príloha č. 5 - Konkrétne podmienky Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov.

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Paneurópskej vysokej školy na obsadzovanie
funkčných miest profesorov a docentov boli prerokované a schválené Vedeckou radou
Paneurópskej vysokej školy dňa 31. mája 2022.

____________________________
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., v.r.
rektor
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Príloha č. 1

Konkrétne podmienky Fakulty práva PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest profesorov
a docentov

Požiadavky obligatórne

Poznámky

CSc., DrSc.

Vedecká hodnosť
1.

Profesor

Docent

Vedecko-akademická hodnosť alebo
akademický titul v študijnom odbore, ku
ktorému je odbor habilitačného konania a
inauguračného konania priradený

PhD.

2.

Vedecko-pedagogický titul v odbore
v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul,
alebo v súvisiacom odbore

3.

Uchádzač je v
pracovnom
pomere s
vysokou školou,
Najmenej
10
Najmenej 3 roky
a to najmenej na
rokov, z toho
Vykonávanie vysokoškolskej pedagogickej
od získania
najmenej 5 rokov kratší pracovný
činnosti v študijnom odbore, ku ktorému je
vedeckej
čas v rozsahu
odbor habilitačného konania a inauguračného hodnosti, alebo od získania titulu
najmenej
docent
konania priradený
vzdelania 3.
stupňa
polovice
ustanoveného
týždenného
pracovného času

4.

5.

Riešenie výskumných alebo vývojových
projektov v odbore v ktorom sa má
uchádzačovi udeliť titul

Školenie doktorandov v študijnom odbore, ku
ktorému je odbor habilitačného konania a
inauguračného konania priradený

***

1 x riešiteľ

Habilitovaný
docent

1 x zodpovedný
riešiteľ
1 x riešiteľ

***

Vylučujú sa
projekty, ktorých
výsledky neboli
zverejnené

Najmenej 3
úspešne
vyškolení
doktorandi
a školenie
najmenej 1
doktoranda po
absolvovaní
dizertačnej
skúšky
6

Najmenej
Učebnica pre vysoké školy v odbore
v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul
6.
Skriptum alebo učebný text v odbore, v
ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo
kapitoly v nich

Učebnica pre
vysoké školy
alebo kapitoly
v učebniciach,
alebo skriptách
Spolu najmenej
6 AH

1
Najmenej 5
AH
Najmenej
2
Najmenej
6 AH

7.

Vedecká monografia v odbore v ktorom sa
má uchádzačovi udeliť titul

Štúdie (pôvodné vedecké práce)
8.

v domácich recenzovaných časopisoch
a zborníkoch v odbore v ktorom sa má
uchádzačovi udeliť titul

Štúdie (pôvodné vedecké práce)
9.

v zahraničných recenzovaných časopisoch
a zborníkoch v odbore v ktorom sa má
uchádzačovi udeliť titul

10. Ohlasy v domácich publikáciách

Najmenej
1

Najmenej
2

Najmenej

Najmenej

5 AH

8 AH

20

40

z toho najmenej
4

z toho najmenej
6

po získaní
vedeckej

po úspešnej
habilitácii

hodnosti alebo
vzdelania 3.
stupňa
3

10

z toho najmenej
2

z toho najmenej
3

po získaní
vedeckej

po úspešnej
habilitácii

hodnosti alebo
vzdelania 3.
stupňa
15

40

z toho najmenej
3

z toho najmenej
6

po získaní
vedeckej

po úspešnej

Uchádzač
o funkčné miesto
profesora
predloží
v položkách 7 až
9 najmenej
jednu publikáciu
na špičkovej
medzinárodnej
úrovni a dve
publikácie na
významnej
medzinárodnej
úrovni

Uchádzač
o funkčné miesto
docenta predloží
v položkách 7 až
9 najmenej
jednu publikáciu
na významnej
medzinárodnej
úrovni

Autocitácie sa
vylučujú

habilitácii
7

hodnosti alebo
vzdelania 3.
stupňa

11. Ohlasy v zahraničných publikáciách

5

10

z toho najmenej
1

z toho najmenej
3

po získaní
vedeckej

po úspešnej

Autocitácie sa
vylučujú

habilitácii

hodnosti alebo
vzdelania 3.
stupňa
Písomné referencie od popredných
zahraničných odborníkov z aspoň troch
12. rozličných štátov mimo SR, pričom v
referenciách je potvrdené, že uchádzač spĺňa
požiadavky na pôsobenie vo funkcii
profesora v medzinárodnom kontexte

***
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Poznámka: Vyžaduje sa splnenie všetkých obligatórnych kritérií. Nahradzovanie požadovaných
minimálnych kritérií inými je neprípustné.

Doplňujúce pedagogické, vedecké a ďalšie tvorivé aktivity uchádzača
1.

Vypracovanie študijného programu

2.

Prednášky v rámci doktorandského štúdia

3.

Preukázané vyžiadané príspevky na zahraničných vedecko-teoretických podujatiach

4.

Preukázané vyžiadané príspevky na domácich vedecko-teoretických podujatiach

5.

Prednáškové pobyty na zahraničnej vysokej škole na pozvanie

6.

Odborné články v periodikách

7.

Členstvo v zahraničných redakčných radách vedeckých a odborných časopisov

8.

Členstvo v domácich redakčných radách vedeckých a odborných časopisov

9.

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov alebo vedeckých hodností

10.

Členstvo v celoštátnych odborných komisiách

11.

Oponovanie habilitačných prác

12.

Oponovanie doktorandských prác
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13.

Vyžiadané posudky na vedecké publikácie min. na významnej medzinárodnej úrovni

14.

Členstvo v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických podujatí

15.

Vedenie záverečných prác študentov druhého stupňa

16.

Vytvorenie študijného materiálu iného ako učebnice alebo skriptá – napr. e-learningový kurz

17.

Zabezpečenie a organizovanie odbornej praxe pre študentov, exkurzie, simulovaného súdneho
sporu, workshopu

18.

Iné pedagogické a vedecké aktivity

Uchádzač o funkčné miesto docenta musí vykazovať aktivity najmenej v štyroch položkách. Uchádzač
o funkčné miesto profesora musí vykazovať aktivity najmenej v ôsmich položkách.

Konkrétne podmienky Fakulty práva PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest profesorov
a docentov MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

AKTIVITY

doc.

prof.

I. Pedagogická činnosť
pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej 50 %
ustanoveného

3

6

časový interval PhD. - doc./doc. - prof. (roky)

3

3

vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet)

10

20

zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského alebo
doktorandského štúdia

nie

áno

týždenného pracovného času

za ostatných desať rokov
II. Vedecká škola
počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom odbore

1

školenie doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore

1

III. Publikačná činnosť

1

III. 1 Knižné publikácie - spolu

2

4

vedecké monografie1

1

2

Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).

9

(AAA, AAB, ABA, ABB)
vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty
1

2

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, patenty
a objavy - spolu

11

23

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI WOK a Scopus
(ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, CDC, CDD
a ďalšie)

1

3

10

20

(ACA, ACB, BCI)
učebnice pre základné a stredné školy (BCB)
odborné a ďalšie knižné práce
(BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

vedecké a odborné práce mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE, ADF, BDE,
BDF a ďalšie)

z toho 5 z toho 10
zahraničn zahraničn
ých
ých

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
III. 3 Ostatné recenzované publikácie (domáce/zahraničné) - spolu

12

24

2
kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a učebniciach
a učebných textoch
(ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK)

z toho

z toho

1
2
zahraničn
zahraničné
á
10

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch a monografiách
(AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

4

20

z toho 5 z toho 10
zahraničn zahraničn
ých
ých

III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných vedeckých prác alebo
výstupov kategórie A
na získanie titulu profesor
vedecké práce

20

40

výstupy kategórie A

1

3

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť - spolu

30

60

citácie domáce

20

40

citácie zahraničné

10

20
10

z toho 3

z toho 6

evidovan
é

evidovan
ých v
databázac
v
h ISI
databázac
WOK
h ISI
WOK
a Scopus
a Scopus
V. Koordinácia, resp. riešenie výskumných a vzdelávacích projektov

medzinárodné

1 účasť
2 účasť

1 vedúci/
1
zástupca

Prednášky na zahraničných vedeckých konferenciách

3

7

Prednášky na domácich vedeckých konferenciách

10

20

Prednáškové pobyty v zahraničí

áno

áno

Expertízna a posudzovateľská činnosť monografií a odborných knižných prác

nie

áno

Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých
časopisov/zborníkov

nie

áno

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-akademických a vedeckopedagogických hodností

nie

áno

Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií

áno

áno

národné
VI. Iné

Úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného
a inauguračného konania priradených k študijnému odboru právo
Študijný odbor právo a právo ako oblasť vedy predstavujú prevažne národne orientovaný odbor, v rámci
ktorého sa dosah vplyvu hodnotí aj z hľadiska ovplyvňovania legislatívy alebo právno-aplikačnej, resp.
právno-výkladovej praxe ako aj z hľadiska vývoja spoločnosti vrátane výstupov teoretických, právnofilozofických a právno-historických, ktoré tvoria širší rámec výskumu právneho poriadku, jeho vývoja
a budúceho smerovania. Dosah sa neposudzuje z čisto geografického hľadiska, ani z hľadiska absolútneho
počtu príjemcov. Kritériá na jeho posúdenie sa uplatňujú bez ohľadu na to, kde k vplyvu došlo, bez ohľadu
na geografickú polohu príjemcu.
Výrazy „špičková medzinárodná“ (kategória A+), „významná medzinárodná“ (kategória A), „medzinárodne
uznávaná“ (kategória A-) a „národne uznávaná“ (kategória B) kvalita v rámci hodnotenia tvorivých činností
11

odkazujú na úroveň kvality a nevzťahujú sa na povahu alebo geografický rozsah konkrétnych štúdií, ani na
miesto realizácie výskumu, ani na miesto šírenia výsledkov, ani na jazyk, v ktorom je výstup publikovaný
(môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku). Pre úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti v odbore právo
sa posudzuje obsah výstupu a nie jeho formálne zaradenie v rámci evidencie publikačnej činnosti ani miesto
jeho vydania.
Úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného
a inauguračného konania priradených k študijnému odboru právo:
a) A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti – takýto výstup prináša novú agendu v rámci právnych vied alebo má zásadný prínos
pre rozvoj právnych vied v globálnom kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo
znamená najmä to, že výstup prináša novú agendu alebo má zásadný význam pre riešenie vedeckých
právnych problémov v právnom poriadku akéhokoľvek štátu alebo z hľadiska právno-historického,
pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho poriadku iných štátov alebo
obdobných právno-historických reálií, takýto výstup by aj v ich prípade prinášal novú agendu, teda
nový prístup riešenia v oblasti právnych vied alebo by zásadne prispel do globálneho kontextu
vedeckej diskusie o určitom právnom probléme, teda táto vedecká diskusia by mala za obdobných
právnych podmienok (prípadne aj právno-historických) význam vo viacerých štátoch nielen toho
istého regiónu, prípadne by mala význam z hľadiska rozvoja medzinárodného práva alebo práva
Európskej únie alebo z pohľadu teoretického alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že
vedecký výstup špičkovej medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak
uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež
považuje za výstup špičkovej medzinárodnej úrovne;
b) A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju právnych vied v širšom medzinárodnom
kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša
prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov v právnom poriadku štátu alebo
z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho
poriadku iných štátov určitého regiónu alebo obdobných právno-historických reálií štátov určitého
regiónu, takýto výstup by aj v ich prípade prinášal určité prvky originality, alebo by prinášal určité
prvky originality z hľadiska rozvoja medzinárodného práva alebo práva Európskej únie alebo
z pohľadu teoretického alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že vedecký výstup významnej
medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené podmienky spĺňa
výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup
významnej medzinárodnej úrovne;
c) A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju právnych vied v medzinárodnom
kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša
prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov v právnom poriadku štátu alebo
z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho
poriadku iného štátu, takýto výstup by prinášal určité prvky originality pri riešení vedeckých právnych
problémov aspoň pre právne poriadky v dvoch rôznych štátoch alebo pre dvoje obdobné právnohistorické reálie; uvedené znamená, že vedecký výstup medzinárodne uznávanej úrovne môže byť
publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo
kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne uznávanej úrovne;
d) B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju právnych vied
v národnom kontexte; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola
v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne uznávanej úrovne;
e) C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska originality, rigoróznosti a
dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti, alebo neklasifikovaný výstup.
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Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na obsadzovanie
funkčných miest profesorov a docentov boli prerokované a schválené Vedeckou radou Paneurópskej
vysokej školy dňa 31. mája 2022.

__________________________________

___________________________

doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M, PhD., v.r.

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., v.r.

dekanka Fakulty práva PEVŠ

predseda Vedeckej rady PEVŠ
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Príloha č. 2

Konkrétne podmienky Fakulty masmédií PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest profesorov
a docentov
Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty masmédií PEVŠ na obsadzovanie
funkčných miest profesorov a docentov v študijnom odbore Mediálne a komunikačné
štúdiá
Minimálne podmienky na obsadenie funkčného miesta profesor sú:
a) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov s úrovňou kvality A+, A a A- pričom musí ísť o
publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH resp. musí ísť o iné publikácie (knihy) reprezentujúce
národnú kultúru, technické unikátne diela, primerane vo vzťahu k odboru v umeleckej oblasti
najvýznamnejšie diela európskeho významu,
b) publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo učebných
textov,
c) úspešné vyškolenie najmenej troch doktorandov v odbore Mediálne a komunikačné štúdiá,
d) vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent
v predmetoch z odboru Mediálne a komunikačné štúdiá. Na výkon pedagogickej činnosti sa
zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to v
rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky
alebo semináre a viedol doktorandov,
e) vykonávanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane
ohlasov v odbore,
f) písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov
mimo SR, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie
vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte.
Minimálne podmienky uchádzača o funkčné miesto docent: vykonávanie pedagogickej činnosti počas
doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v odbore
Masmediálne štúdiá alebo v odbore Mediálne a komunikačné štúdiá počas doby najmenej troch rokov
vo funkcii odborného asistenta v rozsahu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane
zahraničia), viedol prednášky alebo semináre.
Docent

Profesor

predpísané

predpísané

AKTIVITY

I. Pedagogická činnosť
pedagogická prax na vysokej škole (roky)
vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet)

2
3

52
10

83
25

Vyžaduje sa vykonávanie pedagogickej činnosti v odbore. Z toho najmenej 3 roky od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v odbore.
Vyžaduje sa vykonávanie pedagogickej činnosti v odbore. Z toho najmenej 3 roky po úspešnej habilitácii v odbore.

14

vypracovanie programu bakalárskeho, magisterského alebo
doktorandského štúdia

1

II. Vedecká škola
34

vedenie doktorandov
III. Publikačná činnosť 5
Knižné publikácie
vedecké monografie 6

1

27

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty

1

28

5

20 9

15

35 10

Publikácie vo vedeckých časopisoch, zborníkoch,
Monografiách
vedecké a odborné štúdie v zahraničných recenzovaných
časopisoch, zborníkoch, monografiách
vedecké a odborné štúdie v domácich recenzovaných
časopisoch, zborníkoch, monografiách
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť 11
písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z
aspoň troch rozličných štátov mimo SR, pričom v referenciách
bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo
funkcii profesora v medzinárodnom kontexte
citácie a ohlasy v zahraničných publikáciách
citácie a ohlasy v domácich publikáciách
V. Riešenie výskumných projektov 12

3

5

15

15

40

1

2

Doplňujúce pedagogické, vedecké a odborné aktivity uchádzača

1. Prednášky v rámci doktorandského štúdia
2. Vyžiadané referáty na zahraničných vedecko-teoretických podujatiach
3. Vyžiadané referáty na domácich vedecko-teoretických podujatiach

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce.
Všetky publikácie musia byť zaradené do databázy publikačnej činnosti vysokej školy alebo vedeckého pracoviska. Výstup z databázy je súčasťou
spisu na habilitačné alebo vymenúvacie konanie.
6
Zaraďujú sa iba monografie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).
7
Z toho najmenej jedna monografia vydaná v posledných 5 rokoch s úrovňou kvality A+.
8
Zaraďujú sa iba vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1
800 znakov).
9
Z toho najmenej 10 po úspešnej habilitácii s prevahou výstupov úrovne kvality výstupov A+ a A.
10
Z toho najmenej 8 po úspešnej habilitácii s prevahou výstupov úrovne kvality A+, A a A-.
11
Zohľadňujú sa najmä ohlasy, ktoré sú registrované v databázach Web of Science a Scopus za ostatných 6 rokov. Vylučujú sa autocitácie.
12
Projekt musí byť ukončený a výsledky publikované.
4
5
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4. Prednáškové pobyty na pozvanie zahraničnou školou alebo vedeckým pracoviskom
5. Odborné články v periodikách
6. Členstvo v zahraničných redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
7. Členstvo v domácich redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
8. Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov alebo vedeckých
hodností
9. Členstvo v celoštátnych odborných komisiách a vedeckých radách
10. Členstvo v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických podujatí
11. Členstvo a aktívna činnosť v zahraničných a domácich profesijných organizáciách
12. Tvorba mediálnych produktov alebo učebníc pre stredné a základné školy
13. Iná publikačná činnosť (odborné a ďalšie knižné práce)
14. Oponovanie habilitačných prác
15. Iné pedagogické, vedecké alebo odborné aktivity
Uchádzač o funkčné miesto docenta musí vykazovať aktivity najmenej v 6 položkách. Uchádzač o funkčné
miesto profesora musí vykazovať aktivity najmenej v 12 položkách.

Pri posudzovaní výstupov sa zvažujú dôkazy o kvalite výstupu z hľadiska jeho originality, rigoróznosti
a dosahu vplyvu a uplatňujú nasledovné všeobecné definície úrovní kvality označených písmenami A+, A, A, B a C:
a) A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej tvorivej činnosti alebo má zásadný prínos pre rozvoj
príslušnej tvorivej činnosti v globálnom kontexte;
b) A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v širšom medzinárodnom kontexte;
c) A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v medzinárodnom kontexte;
d) B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti
– výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v národnom kontexte;
e) C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu
vplyvu výstupu tvorivej činnosti, alebo neklasifikovaný výstup.
Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov boli prerokované a schválené Vedeckou radou
Paneurópskej vysokej školy dňa 31. mája 2022.
____________________________

____________________________

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., v.r.

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., v.r.

dekanka FM PEVŠ

rektor PEVŠ
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Príloha č. 3

Konkrétne podmienky Fakulty psychológie PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest
profesorov a docentov
VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ A KONKRÉTNE PODMIENKY FAKULTY PSYCHOLÓGIE PEVŠ NA
OBSADZOVANIE FUNKČNÝCH MIEST PROFESOROV A DOCENTOV

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov
a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) a § 77 ods. 1
zákona č. 131/2022 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len ´zákon o vysokých školách´).
2. Pri obsadzovaní funkčného miesta profesora a funkčného miesta docenta sa vyžaduje splnenie
všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a minimálnych
kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti podľa § 77 ods. 3 zákona
o vysokých školách.
3. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste profesora môže používať označenie
„univerzitný profesor“ a vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste docenta môže
používať označenie „univerzitný docent“.
4. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sú upravené ustanoveniami
§ 75 zákona o vysokých školách.
5. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich
z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej vysokej školy v štandardoch
pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
6. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich
z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a
inauguračné konanie podľa § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania.
7. Ak vysoká škola doposiaľ nemala akreditáciu habilitačného alebo inauguračného konania
v príslušnom odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej
vysokej školy v Slovenskej republike v príslušnom alebo súvisiacom odbore habilitačného
a inauguračného konania (Čl. 6 ods. 5 a Čl. 7 ods. 6 Štandardov pre habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov, SAAVŠ 2020 – ďalej len ´Štandardy SAAVŠ´).
8. Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave nemá doposiaľ akreditované
habilitačné ani inauguračné konanie v odbore psychológia. V súlade so znením Čl. 6 ods. 5 a
Čl. 7 ods. 6 Štandardov SAA prevzala etalón kritérií Prešovskej univerzity v Prešove pre
študijný odbor Všeobecná a experimentálna psychológia, schválených Vedeckou radou
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Prešovskej univerzity dňa 10.03.2020.13
Článok 2
Minimálne podmienky uchádzača
1. Minimálne podmienky uchádzača na obsadenie funkčného miesta docent na FPs PEVŠ:
a) vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania
vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v študijnom odbore Psychológia;
b) vedenie prednášok a seminárov počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného
asistenta v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia);
c) publikovanie najmenej jednej vedeckej monografie a jedných skrípt alebo učebných textov;
d) publikovanie pôvodných vedeckých prác, vrátane publikácií registrovaných v databázach
CC, WOS, SCOPUS resp. iných relevantných k odboru Psychológia.
2. Minimálne podmienky uchádzača na obsadenie funkčného miesta profesor na FPs PEVŠ sú:
a) vykonávanie pedagogickej činnosti v študijnom odbore Psychológie najmenej tri roky od
získania titulu docent. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej
bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to v rozsahu ustanoveného
týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky a viedol doktorandov
v študijnom odbore Psychológia;
b) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov s úrovňou kvality A+, A, A-, pričom musí ísť
o publikácie registrované v databázach CC, WOS, SCOPUS resp. iných relevantných
k odboru Psychológia;
c) publikovanie najmenej dvoch vedeckých monografií, jednej vysokoškolskej učebnice a
dvoch skrípt alebo učebných textov;
d) vedenie najmenej dvoch úspešne ukončených doktorandov v študijnom odbore
Psychológia;
e) vykonávanie výskumnej a tvorivej činnosti a publikovanie výsledkov, vrátane ohlasov,
v odbore Psychológia.
Článok 3
Kritériá pre obsadzovanie funkčných miest
3. Tabelárne vyjadrenie kritérií pre obsadzovanie funkčných miest docentov je konkretizované
v Prílohe 1.
4. Tabelárne vyjadrenie kritérií pre obsadzovanie funkčných miest profesorov je konkretizované
v Prílohe 2.

13

Prešovská univerzita v Prešove (2020). Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Schválené VR PU dňa 10. 03. 2020.
Príloha č. 1 – študijný odbor Všeobecná a experimentálna psychológia.
Získané z: https://www.unipo.sk/public/media/23641/Kriteria%20PU%20po%20VR-2020.pdf
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Článok 4
Posudzovanie výstupov
Pri posudzovaní výstupov sa zvažujú dôkazy o kvalite výstupu z hľadiska jeho originality,
rigoróznosti a dosahu vplyvu a uplatňujú nasledovné všeobecné definície úrovní kvality
označených písmenami A+, A, A-, B a C:
a) A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej tvorivej činnosti
alebo má zásadný prínos pre rozvoj príslušnej tvorivej činnosti v globálnom kontexte;
b) A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti
v širšom medzinárodnom kontexte;
c) A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej
činnosti v medzinárodnom kontexte;
d) B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v
národnom kontexte;
e) C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska originality,
rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti, alebo neklasifikovaný výstup.
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FAKULTA PSYCHOLÓGIE PEVŠ

PRÍLOHA 1

TABELÁRNE VYJADRENIE PLNENIA KRITÉRIÍ NA
OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA „DOCENT“

Požiadav
ka
Pedagogická činnosť
Pedagogická prax na vysokej škole

Vedenie úspešne ukončených záverečných prác
(v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia)
Publikačná činnosť
Vedecké monografie1
Vysokoškolské učebnice
Skriptá alebo učebné texty2
Autorstvo výstupov kategórie A
Pôvodné vedecké práce spolu (počet)
Vedecké práce registrované v databázach CC alebo
WoS alebo Scopus3
Publikované ohlasy
Citácie alebo ohlasy na vedecké práce spolu (počet)4
Citácie na vedecké práce indexované v databázach
CC alebo WoS alebo Scopus
Vedecko-výskumné projekty
Riešiteľ úspešne ukončeného národného alebo
medzinárodného výskumného projektu5
Vedúci riešiteľ úspešne ukončeného národného
alebo medzinárodného výskumného projektu6
Aktuálne riešenie výskumného projektu
Vedecká škola
Vedenie úspešne ukončených doktorandov (PhD.)
Aktuálne vedenie doktorandov
Garantovanie alebo spolugarantovanie študijného
programu (počet študijných programov)
Špecifické voliteľné kritériá7
členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu,
registrovaného

3 roky po
získaní
PhD.
25

Plneni
e
celkov
o

Ostatný
ch 5
rokov

áno - nie

1
1
20
3

25
5

1
1
-

1
20

v databáze CC alebo WoS alebo Scopus (počet)
členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu,
vydávanom v zahraničí (počet)
členstvo vo vrcholných orgánoch vedeckých spoločností
na národnej alebo medzinárodnej úrovni (počet)
členstvo vo vedeckej rade fakulty alebo vysokej školy
(počet)
členstvo v odborovej komisii doktorandského štúdia
a členstvo v inom expertnom grémiu na národnej alebo
medzinárodnej úrovni (počet)

1

členstvo v rade, komisii alebo grémiu grantovej
agentúry (APVV, VEGA, KEGA) (počet)
pedagogické a vedecké pôsobenie na vysokej škole v
zahraničí8
získanie štipendia a absolvovanie najmenej 1-mesačnej
stáže na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v
zahraničí (počet)9
získané ocenenie na národnej alebo medzinárodnej
úrovni (počet)
nositeľ vedeckej hodnosti DrSc.
budovanie výskumnej infraštruktúry (projektový manažér
alebo odborný
koordinátor v projektoch
financovaných
zo štrukturálnych fondov EÚ) (počet)

1

iná významná aktivita z hľadiska rozvoja daného
študijného odboru (počet)10

1

1
1
1

1
1
1
1
1

POSUDZOVANIE VÝSTUPOV
Pri posudzovaní výstupov sa zvažujú dôkazy o kvalite výstupu z hľadiska jeho originality,
rigoróznosti a dosahu vplyvu a uplatňujú nasledovné všeobecné definície úrovní kvality
označených písmenami A+, A, A-, B a C:
a) A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej tvorivej činnosti
alebo má zásadný prínos pre rozvoj príslušnej tvorivej činnosti v globálnom kontexte;
b) A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti
v širšom medzinárodnom kontexte;
c) A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej
činnosti v medzinárodnom kontexte;
d) B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v
národnom kontexte;
21

e) C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska originality,
rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti, alebo neklasifikovaný výstup.
Vysvetlivky

Minimálne dve monografické práce (súhrnný autorský rozsah minimálne 6AH), ktoré prešli štandardným recenzným
konaním a boli vydané renomovaným vydavateľstvom štandardne vydávajúcim vedeckú literatúru, pričom jedna
monografická práca musí byť uverejnená v období ostatných 5 rokov.
1

2

Minimálny autorský podiel pre každý výstup je v rozsahu najmenej 3 AH.

Aspoň v niekoľkých z týchto prác musí byť uchádzač hlavným alebo korešpondujúcim autorom; aspoň niekoľko
prác musí byť uverejnených v zahraničí a aspoň niekoľko prác musí byť uverejnených v obdobíza ostatných 5 rokov.
3

4

Autocitácie a semiautocitácie sa vylučujú.

Národný výskumný projekt je definovaný ako projekt výskumného charakteru, na ktorého riešenie boli získané
finančné prostriedky súťažným spôsobom (napr. projekty financované národnými grantovými agentúrami VEGA,
KEGA, APPV, resp. zahraničné ekvivalenty na národnej úrovni). Medzinárodnývýskumný projekt je definovaný ako
projekt výskumného charakteru, na ktorého riešenie boli získané finančné prostriedky súťažným spôsobom a pri ktorom
sa realizovala výskumná spolupráca aspoň s jednýmpartnerom zo zahraničia (napr. projekty rámcových programov EÚ,
projekty COST, projekty ERC, bilaterálne projekty APVV, výskumné granty Vyšehradského fondu a pod.).
Posúdenie národnéhoa medzinárodného charakteru konkrétneho projektu je v kompetencii výberovej komisie.
5

Uchádzač preukáže splnenie kritéria aj v prípade, ak pôsobil ako národný koordinátor medzinárodného
výskumného projektu riešeného výskumným konzorciom.
6

Uchádzač na funkčné miesto docenta musí preukázať plnenie aspoň 2 zo súboru 10 kritérií. Za plneniekritéria sa
považuje nenulová hodnota daného indikátora v rámci sledovaného kritéria.
7

Zohľadňuje sa len pôsobenie s dobou minimálne 1 semester, resp. trimester. Uchádzač to preukážekontraktom
alebo iným potvrdením z príslušného pracoviska
8

9

Môže ísť aj o viac stáží v súhrnnom trvaní najmenej 1 mesiac.

10

O významnosti aktivity z hľadiska daného študijného odboru rozhodne príslušná výberová komisia.
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FAKULTA PSYCHOLÓGIE PEVŠ

PRÍLOHA 2

TABELÁRNE VYJADRENIE PLNENIA KRITÉRIÍ
NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
„PROFESOR“
Akademický titul PhD. (rok získania)
Vedecko-pedagogický titul docent (rok získania)
Požiadav
ka
Pedagogická činnosť
Pedagogická prax na vysokej škole

Vedenie úspešne ukončených záverečných prác
(v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia)
Publikačná činnosť
Vedecké monografie1
Vysokoškolské učebnice
Skriptá alebo učebné texty2
Autorstvo výstupov kategórie A
Pôvodné vedecké práce spolu (počet)
Vedecké práce registrované v databázach CC alebo
WoS alebo Scopus3
Publikované ohlasy
Citácie alebo ohlasy na vedecké práce spolu (počet)4
Citácie na vedecké práce indexované v databázach
CC alebo WoS alebo Scopus
Vedecko-výskumné projekty
Riešiteľ úspešne ukončeného národného alebo
medzinárodného výskumného projektu5
Vedúci riešiteľ úspešne ukončeného národného
alebo medzinárodného výskumného projektu6
Aktuálne riešenie výskumného projektu
Vedecká škola
Vedenie úspešne ukončených doktorandov (PhD.)
Aktuálne vedenie doktorandov
Garantovanie alebo spolugarantovanie študijného
programu (počet študijných programov)
Špecifické voliteľné kritériá7

3 roky po
habilitácii
v odbore
30

Plneni
e
celkov
o

Ostatný
ch 5
rokov

áno - nie

2
1
2
3
40
6

60
20

1
1
1
2
1
1
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členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu,
registrovaného v databáze CC alebo WoS alebo Scopus
(počet)
členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu,
vydávanom v zahraničí (počet)
členstvo vo vrcholných orgánoch vedeckých spoločností
na národnej alebo medzinárodnej úrovni (počet)
členstvo vo vedeckej rade fakulty alebo vysokej školy
(počet)
členstvo v odborovej komisii doktorandského štúdia a
členstvo v inom expertnom grémiu na národnej alebo
medzinárodnej úrovni (počet)

1

členstvo v rade, komisii alebo grémiu grantovej
agentúry (APVV, VEGA, KEGA) (počet)
pedagogické a vedecké pôsobenie na vysokej škole v
zahraničí8
získanie štipendia a absolvovanie najmenej 1-mesačnej
stáže na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v
zahraničí (počet)9
získané ocenenie na národnej alebo medzinárodnej
úrovni (počet)
nositeľ vedeckej hodnosti DrSc.
budovanie výskumnej infraštruktúry (projektový manažér
aleboodborný koordinátor v projektoch financovaných zo
štrukturálnych fondov EÚ) (počet)
iná významná aktivita z hľadiska rozvoja daného
študijného odboru (počet)10

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

POSUDZOVANIE VÝSTUPOV
Pri posudzovaní výstupov sa zvažujú dôkazy o kvalite výstupu z hľadiska jeho originality,
rigoróznosti a dosahu vplyvu a uplatňujú nasledovné všeobecné definície úrovní kvality
označených písmenami A+, A, A-, B a C:
a) A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu
vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej
tvorivej činnosti alebo má zásadný prínos pre rozvoj príslušnej tvorivej činnosti v
globálnom kontexte;
b) A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu
vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej
tvorivej činnostiv širšom medzinárodnom kontexte;
c) A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu
vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju
príslušnej tvorivej činnosti v medzinárodnom kontexte;
d) B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
24

výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej
tvorivej činnosti vnárodnom kontexte;
e) C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska
originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti, alebo
neklasifikovaný výstup.

Vysvetlivky

Minimálne dve monografické práce (súhrnný autorský rozsah minimálne 6AH), ktoré prešli štandardným
recenzným konaním a boli vydané renomovaným vydavateľstvom štandardne vydávajúcim vedeckú literatúru,
pričom jedna monografická práca musí byť uverejnená v období ostatných 5 rokov.
1

2

Minimálny autorský podiel pre každý výstup je v rozsahu najmenej 3 AH.

Aspoň v niekoľkých z týchto prác musí byť uchádzač hlavným alebo korešpondujúcim autorom; aspoň
niekoľko prác musí byť uverejnených v zahraničí a aspoň niekoľko prác musí byť uverejnených zaostatných 5
rokov.
3

4

Autocitácie a semiautocitácie sa vylučujú.

Národný výskumný projekt je definovaný ako projekt výskumného charakteru, na ktorého riešenie boli získané
finančné prostriedky súťažným spôsobom (napr. projekty financované národnými grantovými agentúrami
VEGA, KEGA, APPV, resp. zahraničné ekvivalenty na národnej úrovni). Medzinárodnývýskumný projekt je
definovaný ako projekt výskumného charakteru, na ktorého riešenie boli získané finančné prostriedky súťažným
spôsobom a pri ktorom sa realizovala výskumná spolupráca aspoň s jedným partnerom zo zahraničia (napr.
projekty rámcových programov EÚ, projekty COST, projekty ERC, bilaterálne projekty APVV, výskumné
granty Vyšehradského fondu a pod.). Posúdenie národnéhoa medzinárodného charakteru konkrétneho
projektu je v kompetencii výberovej komisie.
5

Uchádzač preukáže splnenie kritéria aj v prípade, ak pôsobil ako národný koordinátor medzinárodného
výskumného projektu riešeného výskumným konzorciom.
6

Uchádzač na funkčné miesto profesora musí preukázať plnenie aspoň 5 zo súboru 10 kritérií. Za plnenie
kritéria sa považuje nenulová hodnota daného indikátora v rámci sledovaného kritéria.
7

Zohľadňuje sa len pôsobenie s dobou minimálne 1 semester, resp. trimester. Uchádzač to preukáže
kontraktom alebo iným potvrdením z príslušného pracoviska
8

9

Môže ísť aj o viac stáží v súhrnnom trvaní najmenej 1 mesiac.

10

O významnosti aktivity z hľadiska daného študijného odboru rozhodne príslušná výberová komisia.

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej
školy na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov boli prerokované
a schválené vo Vedeckej rade PEVŠ dňa 31. mája 2022.
___________________________

_______________________________

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., v.r.

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., v.r.

predsedníčka VR FPs PEVŠ

predseda VR PEVŠ
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Príloha č. 4

Konkrétne podmienky Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ na obsadzovanie
funkčných miest profesorov a docentov14
Požadované minimálne hodnoty
Profesor
Docent

Minimálne povinné požiadavky
I. Vzdelávacia činnosť a tvorba
študijných
materiálov
Vzdelávacia činnosť v rozsahu:

Vedecká monografia:

vykonávanie
pedagogickej činnosti
3 roky po získaní doc.

vykonávanie pedagogickej
činnosti 3 roky po získaní
PhD.

2 (každá 3 AH)

1 (3 AH)

1 (3 AH)

-

2 (každý 3 AH)

1 (3 AH)

20 (I.stupeň)/ 10 (II.stupeň)

10 (I.stupeň)/ 5 (II.stupeň)

Vysokoškolská
učebnica15:
VŠ skriptá, učebný text16
(uvádza sa autorský podiel uchádzača):
Záverečné práce obhájené pod vedením
uchádzača:
II. Vedeckovýskumná alebo
tvorivá umelecká aktivita
Pôvodné vedecké práce spolu

55

15

Z toho vedecké práce registrované
v databázach Web of Science alebo
Scopus17

6

3

III: Ohlasy na publikačnú alebo
umeleckú

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave nemá momentálne akreditované
habilitačné ani inauguračné konanie v odbore Ekonómia a manažment. V súlade so znením Čl. 6 ods. 5 a Čl. 7
ods. 6 Štandardov SAA prevzala fakulta etalón kritérií Fakulty manažmentu Univerzity Komenského, schválených
Vedeckou radou FM UK 20.februára 2014. Plné znenie dokumentu Kritériá Fakulty managementu Univerzity
Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedeckopedagogického titulu „profesor“ je dostupné na
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_mamagementu/KritDocProf2014_FMUK.pdf
14

Vysokoškolská učebnica môže by nahradená vedeckou monografiou v rovnakom rozsahu.
VŠ skriptá a učebné texty môžu byť nahradené vysokoškolskou učebnicou.
17
U profesora sa vyžadujú min. 2 výstupy s IF > 0,25. U docenta sa vyžaduje min. 1 výstup s IF > 0,25. IF sa
rozumie impakt faktor Journal Citation Reports spoločnosti Clarivate Analytics.
15
16

26

aktivitu
Ohlasy spolu (bez autocitácií):

30

20

Z toho:
ohlasy registrované v databázach Web of
Science alebo Scopus:

20

10

2

-

2/2

2/0

IV. Vedecká škola
Výchova doktorandov (úspešne ukončení):
Spoluriešiteľ/vedúci úspešne ukončeného
výskumného projektu:

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej
vysokej školy na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov boli prerokované
a schválené Vedeckou radou Paneurópskej vysokej školy dňa 31. mája 2022.

____________________________

____________________________

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., v.r.

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., v.r.

dekan FEP PEVŠ

rektor PEVŠ
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Príloha č. 5

Konkrétne podmienky Fakulty informatiky PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest
profesorov a docentov
Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej
školy na obsadzovanie miest profesorov a docentov

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Vedecká rada Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy (ďalej len VR FI PEVŠ)
prerokováva tento vnútorný predpis Fakulty Informatiky Paneurópskej vysokej školy (ďalej len
FI PEVŠ) a Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy (ďalej len VR PEVŠ) schvaľuje tento
vnútorný predpis podľa § 12 ods. 1 písm. h), i) a j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ).

Článok 2
Základné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje:
a) všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov,
b) všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov,
c) konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
2. Funkcie profesorov a docentov sa obsadzujú na základe výberového konania v súlade s
vnútorným predpisom Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov
a docentov na Paneurópskej vysokej škole.

Článok 3
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov
1. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov sú upravené ustanoveniami § 75
zákona o VŠ.
2. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je
a) získaný titul profesor a zároveň splnenie platných kritérií na získanie titulu profesor
uvedených v prílohe tohto dokumentu.
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b) splnenie platných kritérií na získanie titulu profesor uvedených v prílohe tohto
dokumentu.
3. Ak mimoriadny profesor získa počas svojho pôsobenia vo funkcii profesora vedeckopedagogický titul profesor, stáva sa riadnym profesorom.
4. Podľa § 77 ods. 2 zákona o VŠ funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu
alebo bez umelecko-pedagogického titulu profesor obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri
roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách,
štátnych vysokých školách a súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa
zohľadňujú každý samostatne.
5. Vysokoškolský učiteľ, ktorý nemá titul je mimoriadny profesor. Označenie sa používa na
pôde PEVŠ počas vykonávania funkcie profesora. Píše sa za priezvisko, akademický titul PhD.,
respektíve CSc. alebo DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení (doc. Ing.
Meno a Priezvisko, PhD., mimoriadny profesor).
6. Uchádzač spolu s prihláškou do výberového konania predloží doklad o splnení
kvalifikačných predpokladov a osobnú a profesijnú charakteristiku, v ktorej uvedie konkrétne
podmienky podľa článku 5 za uplynulých šesť rokov. Uchádzač zároveň predloží potrebné
dokumenty (odporúčaný formát VUPCH:
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2021/01/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx).
7. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie profesora sa vyhodnocuje splnenie konkrétnych
podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov v zmysle článku 5.
8. Výberová komisia rozhodne o poradí uchádzačov na základe posúdenia poskytnutých
podkladov a predstavenia uchádzačov.

Článok 4
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov
1. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov upravujú ustanovenia § 75 zákona
o VŠ.
2. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je
a) získaný titul docent a zároveň splnenie platných kritérií na získanie titulu docent
uvedených v prílohe tohto dokumentu.
b) splnenie platných kritérií na získanie titulu docent uvedených v prílohe tohto
dokumentu.
3. Ak mimoriadny docent získa počas svojho pôsobenia vo funkcii docenta vedeckopedagogický titul docent, stáva sa riadnym docentom.
4. Podľa § 77 ods. 2 zákona o VŠ funkciu docenta možno bez vedecko-pedagogického titulu
alebo bez umelecko-pedagogického titulu docent obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri
roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách,
štátnych vysokých školách a súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa
zohľadňujú každý samostatne.
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5. Vysokoškolský učiteľ, ktorý nemá titul je mimoriadny docent. Označenie sa používa na pôde
PEVŠ počas vykonávania funkcie docenta. Píše sa za priezvisko, akademický titul PhD.,
respektíve CSc. alebo DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení (Ing. Meno
a Priezvisko, PhD., mimoriadny docent).
6. Funkciu docenta na PEVŠ môže obsadiť ten uchádzač, ktorý preukáže plnenie v oblasti
publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti v súlade s ustanoveniami § 75 zákona o VŠ.
7. Uchádzač spolu s prihláškou do výberového konania predloží doklad o splnení
kvalifikačných predpokladov a osobnú a profesijnú charakteristiku, v ktorej uvedie svoje
aktivity v pedagogickej, vedeckovýskumnej a organizačnej činnosti za uplynulých šesť rokov.
Uchádzač zároveň predloží potrebné dokumenty (odporúčaný formát VUPCH:
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2021/01/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx).
8. Pri výberovom konaní sa vyhodnocuje splnenie kvalifikačných predpokladov a posúdia sa
aktivity uchádzača podľa odseku 2 tohto článku. Na hodnotenie uvedených aktivít je možné
primerane použiť ustanovenia článku 6.
9. Výberová komisia rozhodne o poradí uchádzačov na základe posúdenia poskytnutých
podkladov a predstavenia uchádzačov.

Článok 5
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov
1. Tieto podmienky sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. i) zákona o VŠ.
2. Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 3 Všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov.
3. O získanie funkcie profesora sa môže uchádzať:
a) uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom profesor v danom alebo súvisiacom
odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
b) uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom docent v danom alebo súvisiacom odbore
habilitačného konania a inauguračného konania, získaným habilitáciou,
c) uchádzač bez vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor v danom alebo
súvisiacom odbore habilitačného konania a inauguračného konania podľa §75 od. 4.
4. Pri posudzovaní uchádzača sa hodnotia:
a) Pedagogické predpoklady, najmä jeho schopnosť garantovať kvalitu prípravy
a uskutočňovania výučby a usmerňovanie kvalifikačného rastu členov pracoviska,
vlastné pedagogické aktivity, tvorba koncepcií, študijných programov a pod., tvorba
výučbových materiálov a publikačná činnosť v oblasti vzdelávania.
b) Vedecko-výskumné predpoklady, najmä jeho schopnosť určovať trendy vedeckovýskumnej práce, zodpovednosť za výskum v príslušnom odbore, tvorba a riešenie
vedecko-výskumných projektov, výsledky riešených projektov, vedenie a riadenie
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vedecko-výskumných tímov, medzinárodná spolupráca, publikačná činnosť, účasť na
konferenciách a pod.
c) Organizačné predpoklady, najmä jeho schopnosť viesť kolektív, organizovať
pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť.
d) Osobnostné predpoklady, kde sa posudzuje najmä uznanie vedecko-pedagogickou
komunitou. Posudzuje sa, či uchádzač je známou osobnosťou uznávanou vedeckou
komunitou.
5. Na preukázanie výsledkov v oblastiach podľa ods. 4 tohto článku komisia hodnotí aktivity
uchádzača v štruktúre
a) pedagogická činnosť
- výučba vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v materinskom
a cudzom jazyku,
- vedenie a oponovanie záverečných prác v prvom a druhom stupni
vysokoškolského štúdia,
- publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a tvorba študijnej literatúry,
- tvorba a garancia študijných programov,
- účasť na projektoch vzdelávacieho charakteru, prehľad kurzov
a tréningov na rozvoj odborných, jazykových, pedagogických,
digitálnych zručností a prenositeľných spôsobilostí, ak ich uchádzač
absolvoval,
- úspešnosť pri získavaní vzdelávacích projektov,
- pedagogické aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
- ďalšie aktivity vzdelávacieho charakteru
b) vedeckovýskumná činnosť
- úspešnosť pri získavaní grantov a projektov na celoštátnej
a medzinárodnej úrovni,
- vedenie výskumných kolektívov,
- účasť na riešení vedeckovýskumných projektov a dosiahnuté výsledky,
- údaje o rozsahu publikačnej činnosti (zoznam najvýznamnejších
publikovaných vedeckých, odborných prác, najmä v impaktovaných
časopisoch evidovaných v databáze WoS a SCOPUS, citácií a ohlasov),
- účasť na konferenciách a uverejňovanie výsledkov v zborníkoch
konferencií, najmä v medzinárodných indexovaných databázach ako sú
WoS a SCOPUS,
- členstvo vo vedeckých radách fakúlt, vysokých škôl a iných
vzdelávacích a vedeckých inštitúcií,
- vedenie doktorandov vo funkcii školiteľa, vedenie a oponovanie
záverečných prác v treťom stupni vysokoškolského štúdia,
- vypracovanie posudkov na habilitačné práce, členstvo v habilitačných
a inauguračných komisiách,
- posudzovanie vedeckých prác, grantov a pod.,
- ďalšia činnosť vedeckovýskumného charakteru
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c) organizačná činnosť
- organizovanie pedagogických a vedeckovýskumných podujatí,
- riadenie kolektívov na úrovni fakulty, vysokej školy, celoštátnej
a medzinárodnej,
- ďalšia významná organizačná činnosť
d) ostatná činnosť
- členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov,
- členstvo v komisiách, agentúrach a pod. na celoštátnej a medzinárodnej
úrovni,
- získané ocenenia a vyznamenania.
6. Podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora je preukázaná aktivita podľa ods.
5 tohto článku za uplynulých päť rokov.
7. Minimálne kritériá na obsadenie funkcie profesora sú uvedené v prílohe č.1 tohto dokumentu.

Článok 6
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií docentov
1. Tieto podmienky sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. i) zákona o VŠ.
2. Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 4 Všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií docentov.
3. O získanie funkcie profesora sa môže uchádzať:
a) uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom docent v danom alebo súvisiacom odbore
habilitačného konania a inauguračného konania,
b) uchádzač bez vedecko-pedagogického titulu docent v danom alebo súvisiacom
odbore habilitačného konania a inauguračného konania, podľa §75 ods. 4.
4. Pri posudzovaní uchádzača sa hodnotia:
a) Pedagogické predpoklady, najmä jeho schopnosť garantovať kvalitu prípravy
a uskutočňovania výučby, vlastné pedagogické aktivity, tvorba koncepcií, študijných
programov a pod., tvorba výučbových materiálov a publikačná činnosť v oblasti
vzdelávania.
b) Vedeckovýskumné predpoklady, riešenie vedeckovýskumných projektov, výsledky
riešených projektov, medzinárodná spolupráca, publikačná činnosť, účasť na
konferenciách a pod.
c) Organizačné predpoklady, najmä jeho schopnosť viesť kolektív, organizovať
pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť.
d) Osobnostné predpoklady, kde sa posudzuje najmä uznanie vedecko-pedagogickou
komunitou.
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5. Na preukázanie výsledkov v oblastiach podľa ods. 4 tohto článku komisia hodnotí aktivity
uchádzača v štruktúre
a) pedagogická činnosť
- výučba vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v materinskom
a cudzom jazyku,
- vedenie a oponovanie záverečných prác v prvom a druhom stupni
vysokoškolského štúdia,
- publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a tvorba študijnej literatúry,
- účasť na projektoch vzdelávacieho charakteru, prehľad kurzov
a tréningov na rozvoj odborných, jazykových, pedagogických,
digitálnych zručností a prenositeľných spôsobilostí, ak ich uchádzač
absolvoval,
- pedagogické aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
- ďalšie aktivity vzdelávacieho charakteru
b) vedeckovýskumná činnosť
- úspešnosť pri riešení projektov na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
- účasť na riešení vedeckovýskumných projektov a dosiahnuté výsledky,
- údaje o rozsahu publikačnej činnosti (zoznam najvýznamnejších
publikovaných vedeckých, odborných prác, najmä v impaktovaných
časopisoch evidovaných v databáze WoS a SCOPUS, citácií a ohlasov),
- účasť na konferenciách a uverejňovanie výsledkov v zborníkoch
konferencií, najmä v medzinárodných indexovaných databázach ako sú
WoS a SCOPUS,
- ďalšia činnosť vedeckovýskumného charakteru
c) organizačná činnosť
- organizovanie pedagogických a vedeckovýskumných podujatí,
- ďalšia významná organizačná činnosť
d) ostatná činnosť
- členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov,
- členstvo v komisiách, agentúrach a pod. na celoštátnej a medzinárodnej
úrovni,
- získané ocenenia a vyznamenania.
6. Podmienkou na obsadenie funkčného miesta docenta je preukázaná aktivita podľa ods. 5
tohto článku za uplynulých päť rokov.
7. Minimálne kritériá na obsadenie funkcie docenta sú uvedené v prílohe č.1 tohto dokumentu.

Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. Tento vnútorný predpis určuje minimálne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov
a docentov FI PEVŠ.
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2. Pracovné povinnosti profesorov a docentov sú stanovené zákonom o VŠ a sú uvedené,
vrátane zaradenia do príslušných platových tried, v katalógu pracovných činností PEVŠ, ktorý
tvorí prílohu Platového poriadku PEVŠ.
3. Súčasťou smernice je Príloha č. 1 Minimálne kritériá FI PEVŠ na obsadenie funkcie profesor
a docent.
4. Ruší sa vnútorný predpis FI PEVŠ Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty
informatiky Paneurópskej vysokej školy na obsadzovanie miest profesorov a docentov
schválený Vedeckou radou PEVŠ dňa 5. 6. 2013.
5. Táto smernica bola prerokovaná vo VR FI PEVŠ dňa 4.5.2022 a schválená VR PEVŠ dňa
31. mája 2022.
Príloha č. 1
Minimálne kritériá pre obsadenie funkčných miest profesora a docenta
Minimálne povinné požiadavky
I. Vzdelávacia činnosť a tvorba
študijných materiálov
Vzdelávacia činnosť v rozsahu:
Vysokoškolská učebnica1):
alebo
učebný text, skriptá (uvádza sa autorský
podiel uchádzača)2):
Záverečné práce obhájené pod vedením
uchádzača:

Požadované minimálne hodnoty
Profesor
Docent

3 roky po doc.
1 (3AH)

3 roky po PhD.
-

2 (každý 3AH)

1 (3AH)

10 (I.stupeň)/ 6
(II.stupeň)

6 (I.stupeň)/ 2
(II.stupeň)

II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá
umelecká aktivita
Výstupy v kategóriách A+, A, A- a B
30 (10*)
15 (5*)
z toho
výstupy v kategóriách A+ a A:
4 (2*)
2 (1*)
III: Ohlasy na publikačnú alebo
umeleckú aktivitu
Ohlasy spolu
48 (4*)
24 (2*)
z toho:
Ohlasy registrované vo WoS alebo
24 (2*)
12 (1*)
SCOPUS:
IV. Vedecká škola
Výchova doktorandov:
2
(skončený/po dizertačnej skúške):
1/1**
Účastník/vedúci výskumného alebo
umeleckého projektu:
3/1
2/0
*Počet za posledných 5 rokov
** Hodnota je naplnená aj pri 2/0
Kategorizácia výstupov:
A+

publikácia v časopise Q1 alebo Q2 (podľa WOS, SCOPUS), monografia
v medzinárodne renomovanom vydavateľstve3), ostatné publikácie vo WoS alebo
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A

A-

B

SCOPUS4), publikácie v zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii
A* alebo A, medzinárodný patent
publikácia v časopise Q3 (podľa WOS, SCOPUS), kapitola v monografii v
medzinárodne renomovanom vydavateľstve3), ostatné publikácie vo WoS alebo
SCOPUS5), publikácie v zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii
B, ostatné monografie v zahraničnom vydavateľstve
Publikácie evidované v renomovanej publikačnej databáze (WoS, SCOPUS, Inspec,
ACM DL, IEEE Xplore), ak nie je zaradený do jednej z vyššie uvedených úrovní,
národný patent
ostatné recenzované publikácie, úžitkový vzor

1 vysokoškolská učebnica môže byť nahradená 1 monografiou vydanou v renomovanom vydavateľstve alebo
3 vedeckými prácami v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch alebo 3 vedeckými prácami
v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS alebo WOS.
2)
1 učebné texty a skriptá môžu byť nahradené 1 monografiou vydanou v renomovanom vydavateľstve alebo
2 vedeckými prácami v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch alebo 2 vedeckými prácami
v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS alebo WOS.
3)
Renomované zahraničné vydavateľstvá sú uvedené v „Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev
vedeckej literatúry“ zverejnenom na webovej stránke Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.
4)
aspoň 10 citácií (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS.
5)
aspoň 5 citácie (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS.
1)

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov boli prerokované a schválené Vedeckou
radou Paneurópskej vysokej školy dňa 31. mája 2022.

____________________

____________________________

RNDr. Ján Lacko, PhD., v.r.

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., v.r.

dekan FI PEVŠ

rektor PEVŠ
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