Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a
vedecko-pedagogického titulu profesor
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
V súlade s § 12 ods. 1 písm. e)zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, s § 23 ods. 7 písm. c) a d) zákona 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, vyhláškou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania
vedecko‐ pedagogických titulov a umelecko‐pedagogických titulov docent a profesor,
vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 o
sústave študijných odborov Slovenskej republiky a v súlade so Štandardmi pre habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo zo dňa 2. júla 2020 a smernicou rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o
habilitačných konaniach a inauguračných konaniach prerokovala Vedecká rada Trnavskej
univerzity v Trnave, Teologickej fakulty dňa 14. marca 2022 a Vedecká rada Trnavskej
univerzity v Trnave dňa 26. mája 2022 schválila tieto Kritériá na získanie vedecko‐
pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „profesor“
Trnavskej univerzity v Trnave, Teologickej fakulty:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Kritériá sú vypracované v súlade s prislúchajúcimi ustanoveniami zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s Kritériami používanými pri posudzovaní
spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov (KHKV).
(2) Za rozhodujúce pri žiadosti sa považujú́ výsledky (výstupy) uchádzača v danej alebo
príbuznej vednej oblasti, v ktorom sa uchádza o HK alebo IK . Hodnotí́ sa stav aktuálny
k dátumu podania žiadosti uchádzača.
(3) Vedecká́ produktivita sa dokladuje predovšetkým:
a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa vyhlášky MŠVVaŠ
SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom
registri evidencie umeleckej činnosti (prístupné na www.truni.sk v časti Univerzitná
knižnica),
b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom alebo
spoluriešiteľom;
c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa platnej smernice TU.
(4) Uchádzač̌ musí́ preukázať̌ komplexnú́ a kontinuálnu pedagogickú́ pracú v zmysle zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení́ neskorších predpisov. Náplňou vyučovacej
činnosti sú́ najmä̈ vybrané prednášky, kompletné praktické́ cvičenia, vedenie
diplomových prác a okrem toho semináre, konzultácie a tvorba študijnej literatúry v
odbore (alebo príbuznej vednej oblasti), v ktorom sa uskutočňuje habilitácia.

Článok 2
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“
§1
Kvalifikačné predpoklady
(1) Akademický titul PhD., resp. vedecká hodnosť CSc. alebo DrSc.
(2) Predloženie habilitačnej práce v súlade
v požadovanom odbore a rozsahu (110 NS).

s prislúchajúcim

ustanovením

zákona

§2
Požiadavky na rozsah pedagogickej praxe
(1) Vykonávanie pedagogickej činnosti počas najmenej troch rokov od získania
vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa vo funkcii odborného asistenta v rozsahu
najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času na vysokej škole
v prislúchajúcej vednej oblasti, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia, najmä vedenie
prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich
foriem vyučovania.
(2) Systematické vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác (min. jedna).

§3
Publikačná aktivita a vedecký výskum
(Kvantifikačné ukazovatele vedeckej práce)
Požiadavky na rozsah publikačnej činnosti kandidáta sú formulované ako najmenej:
(1) Autorstvo jednej publikovanej monografickej práce (autorský rozsah minimálne 3 AH),
ktorá prešla štandardným recenzným konaním a bola vydaná vydavateľstvom štandardne
vydávajúcim vedeckú literatúru. Za monografickú prácu sa považuje aj štúdia typu
vedeckej monografie, resp. kapitoly monografickej práce v autorskom rozsahu minimálne
3 AH.
(2) Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo
učebných textov resp. skrípt, prípadne kapitol v nich, ktoré vykazujú minimálny autorský
podiel uchádzača v rozsahu 3 AH.
(3) Autorstvo najmenej pätnástich pôvodných vedeckých prác s významným autorským
vkladom uverejnených vo vedeckých časopisoch, recenzovaných knižných publikáciách
a recenzovaných zborníkoch, z toho autorstvo najmenej päť pôvodných vedeckých prác
uverejnených v zahraničnom časopise, v zahraničnej recenzovanej knižnej publikácii
alebo v zahraničnom recenzovanom zborníku a troch pôvodných vedeckých prác
registrovaných v databázach WoS a/alebo Scopus. Z celkového počtu vedeckých prác
musia byť najmenej tri vedecké práce uverejnené v období ostatných 5 rokov pred
termínom podania žiadosti. Zároveň najmenej v piatich vedeckých prácach musí byť
žiadateľ v pozícii hlavného alebo korešpondujúceho autora s významným autorským
vkladom. Od žiadateľa sa ďalej vyžaduje autorstvo aspoň piatich odborných prác so 100
% podielom.
(5) Aktívna účasť na piatich vedeckých konferenciách, z toho aspoň na dvoch zahraničných.

(6) Účasť na riešení najmenej dvoch vedeckovýskumných úloh (zahraničné granty, domáce
granty typu VEGA a pod.).
(7) Zahraničná vedecko-pedagogická mobilita kumulatívne aspoň 5 dní.

§4
Ohlasy na publikované práce
Najmenej dvadsaťpäť citácií a ohlasov, z toho aspoň desať zahraničných citácií a ohlasov
a päť citácií a ohlasov v databázach WoS a/alebo Scopus (okrem autocitácií alebo
semiautocitácií).

§5
Iná odborná činnosť
(1) Členstvo v komisiách pre štátne záverečné skúšky v prvom a druhom stupni
vysokoškolského štúdia.
(2) Členstvo v odborných radách,
výboroch.

redakčných radách, odborových komisiách alebo

Článok 3
Kritéria na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“
§6
Kvalifikačné predpoklady
(1) Vedecko-pedagogický titul docent

§7
Požiadavky na rozsah pedagogickej praxe
Vykonávanie pedagogickej činnosti počas najmenej troch rokov od získania titulu docent
v predmetoch z prislúchajúcej vednej oblasti, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-pedagogický titul profesor. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len čas, počas
ktorého bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to v rozsahu najmenej polovice
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia).

§8
Publikačná aktivita a vedecký výskum
(Kvantifikačné ukazovatele vedeckej práce)
Požiadavky na rozsah publikačnej činnosti kandidáta sú formulované ako najmenej:
(1) Autorstvo najmenej dvoch publikovaných vedeckých monografických prác (pri každej
autorský rozsah minimálne 3 AH), ktoré prešli štandardným recenzným konaním a boli
vydané vydavateľstvom štandardne vydávajúcim vedeckú literatúru. Za monografickú
prácu sa považuje aj štúdia typu vedeckej monografie resp. kapitoly monografickej práce,
pričom musí v prípade žiadateľa tvoriť rozsah minimálne 3 AH.

(2) Publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice a jedného skripta alebo kapitol
v nich (pričom autorský vklad žiadateľa musí byť v rozsahu 3 AH pre každú z nich).
(3) Autorstvo dvadsiatich piatich pôvodných vedeckých prác s významným autorským
vkladom uverejnených vo vedeckých recenzovaných časopisoch, v knižných publikáciách
a recenzovaných zborníkoch, pričom najmenej v pätnástich vedeckých prácach musí byť
žiadateľ v pozícii hlavného alebo korešpondujúceho autora. Z toho autorstvo
aspoň pätnástich pôvodných vedeckých prác uverejnených v zahraničných vedeckých
časopisoch,
knižných
publikáciách
a recenzovaných
zborníkoch
a autorstvo šiestich pôvodných vedeckých prác registrovaných v databázach WoS
a/alebo Scopus. Z celkového počtu vedeckých prác musia byť najmenej päť vedeckých
prác uverejnených v období ostatných 5 rokov do termínu podania žiadosti. Okrem
vedeckých prác sa vyžaduje publikovanie aspoň desať odborných prác.
(4) Vo výhradne národne orientovanom výskume môžu byť ako alternatíva predložené aj iné
výstupy, pričom miera a povaha alternácie bude dôsledne posúdená so zreteľom na
charakter, podobu a špecifiká takéhoto výskumu.
(5) Aktívna účasť na najmenej desiatich vedeckých konferenciách, z toho aspoň na piatich
zahraničných.
(6) Riešiteľ najmenej dvoch vedeckovýskumných úloh (zahraničné, domáce granty) v pozícii
vedúceho riešiteľa a aspoň jedného grantu ako člen riešiteľského kolektívu.
(7) Zahraničnú vedecko-pedagogickú mobilitu kumulatívne aspoň desať dní.

§9
Vedecká škola
(1) Vedenie najmenej dvoch študentov doktorandského štúdia, z toho úspešné vyškolenie
najmenej jedného doktoranda a školenie najmenej jedného doktoranda po absolvovaní
dizertačnej skúšky.
(2) Oponovanie dizertačných a habilitačných prác alebo projektov výskumných úloh.
(3) Aktivita pri vypracovaní programov magisterského a doktorandského štúdia.
(4) Garantovanie študijných programov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia alebo
vyučovanie povinných predmetov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

§ 10
Ohlasy na publikované práce
Najmenej päťdesiat ohlasov (citácií, recenzií) na publikované práce autora, z toho
aspoň dvadsať ohlasov zahraničných na publikované práce a desať citácií a ohlasov
v databázach WoS a/alebo Scopus (okrem autocitácií alebo semiautocitácií).

§ 11
Iná odborná činnosť
(1) Členstvo v medzinárodných odborných organizáciách, vedeckých radách, výboroch.
(2) Členstvo v domácich odborných organizáciách, vedeckých radách, výboroch a komisiách.
(3) Členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík.

(4) Členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí
(kongresov, konferencií, kolokvií).
(5) Vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí.
(6) Zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie.
(7) Ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite a pod.
(8) Písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných
štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač
spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora na medzinárodnej úrovni.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Nadobudnutím účinnosti týchto kritérií strácajú účinnosť Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 24. 04. 2017.
(2) Kritériá formulované ako minimálne nemožno nahrádzať plnením iných kritérií.
(3) Tito kritériá nadobúdajú platnosť dňom schválenie VRTU a účinnosť ich zverejnením na
úradnej výveske.

doc. Jozef Tiňo, PhD., v. r.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.

zastupujúci dekan Teologickej fakulty TU

rektor Trnavskej univerzity

Tabelárne vyjadrenie vybraných ukazovateľov
vedeckovýskumnej činnosti na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a titulu profesor
docent

profesor

Pedagogická prax na VŠ

3

3 po získaní
doc.

Vedecké monografie

1

2

Skriptá a vysokoškolské učebnice
Skriptá alebo učebné texty
alebo vysokoškolské učebnice

1
1

1

1

Pôvodné vedecké práce v časopisoch, knižných publikáciách a zborníkoch

15

25

z toho pôvodné vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch

5

15

pôvodné vedecké práce registrované v databázach WoS a/alebo Scopus

3

6

v pozícii hlavného alebo korešpondujúceho autora

5

15

uverejnené v období ostatných 5 rokov od termínu podania žiadosti

3

5

Odborné práce autora

5

10

Recenzie

áno

áno

Redakčné a zostavovateľské práce

áno

áno

Citácie a ohlasy celkom

25

50

z toho citácie a ohlasy zahraničné

10

20

citácie a ohlasy v databázach WoS a/alebo Scopus

5

10

Konferencie celkom

5

5

z toho konferencie zahraničné

2

5

Pôvodné vedecké práce

Citácie a ohlasy2

Konferencie

Vedeckovýskumné granty
Domáce granty, zahraničné granty (vedúci projektu)
Domáce granty, zahraničné granty (člen riešiteľského kolektívu)

2
2

1

5 dní

10 dní

0

2

Zahraničné mobility
kumulatívne
Vedecká škola
Vedenie doktorandov alebo absolventov postgraduálneho štúdia (PhD.,
CSc.)3

1

Rozsah učebných textov alebo vysokoškolskej učebnice musí byť aspoň 3 AH.
Autocitácie a semiautocitácie sa nerátajú.
3
Vyžaduje sa minimálne jeden školený a plne ukončený doktorand a jeden doktorand po dizertačnej skúške
v danom alebo príbuznom odbore.
2

