
Kritériá na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov   
na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 

 
Navrhované kritéria boli schválené VR EkF TUKE 14.11.2017  a VR TUKE 01.12.2017 s cieľom 
ich uvedenia do súladu s aktuálne platnými kritériami pre habilitáciu docentov 
a vymenúvanie profesorov na TUKE.  
 

Konanie / 
Kritérium 

Habilitačné 
konanie 

Konanie na vymenúvanie 
profesorov 

Celkový počet 
vedeckých výstupov 

30 
z toho aspoň 2 výstupy kategórie 

A 

75 
z toho aspoň 6 výstupov kategórie 

A 

Monografia - 1 

Vysokoškolská 
učebnica 

- 1 

Skriptá a učebné texty 2 2 

Vyškolenie doktoranda - 2 

Pedagogická prax 5 rokov od získania titulu PhD. 5 rokov od získania titulu docent 

Pôvodná vedecká 
práca v domácom 

časopise 
10 

Z toho minimálne 6 prác 
v databázach Web of 
Science alebo Scopus, 

z toho minimálne 2 práce 
v databáze Current 

Contents 

15 
Z toho minimálne 15 prác 

v databázach Web of 
Science alebo Scopus, 

z toho minimálne 6 prác 
v databáze Current 

Contents 

Pôvodná vedecká 
práca v zahraničnom 

časopise vo svetovom 
jazyku 

3 10 

Celkový minimálny 
počet citácií 

30 70 

Citácie v domácom 
časopise 

10 20 

Citácie v zahraničnom 
časopise 

10 30 

Citácie v časopisoch v 
databázach Web of 

Science alebo Scopus 
8 

Z toho minimálne 5 citácií 
v prácach, v ktorých nie je 

žiaden autor z TUKE 
30 

Z toho minimálne 20 citácií 
v prácach, v ktorých nie je 

žiaden autor z TUKE 

Iné formy uznania 
vedecko-pedagogickou 

komunitou 
2 7 

 

 
Kategórie publikácií a citácií sa posudzujú v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o 
centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013.  
 
Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných 
publikácií, resp. citácií. 
 



Výstup kategórie A je publikácia v časopise definovaná aktuálnymi Kritériami na hodnotenie úrovne 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností 
vysokej školy platnými v čase začatia habilitačného/inauguračného konania. 
 
Výstupy kategórie A sa budú započítavať nasledovne: 
 

1. Ak je publikácia napísaná v spoluautorstve viacerých autorov, podiely doktorandov a 
autorov zo zahraničia sa rovnomerne rozdelia medzi ostatných. 

2. Ak je podiel autora aspoň 50% (aj podľa bodu 1), potom sa autorovi započítava celá 
publikácia. 

3. Zo zvyšných prác sa sčítajú percentuálne podiely autora. 

Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou:  
- hlavný alebo fakultný riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu;  
- garant resp. spolugarant študijného programu;  
- vyžiadaná prednáška v zahraničí; 
- prednáškový pobyt na zahraničnej univerzite vo svetovom jazyku; 
- členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu;  
- edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie;  
- významné ocenenie minimálne v národnom meradle. 

Tieto kritériá sú minimálne nutnými kritériami pre začatie habilitačného a vymenúvacieho konania 
a nemôžu byť nahradené plnením iných kritérií.  
 

Uznesenie Vedeckej rady EkF TUKE zo dňa 14.11.2017 
 
Uzn. č. 13/2017 – Vedecká rada EkF TUKE prerokovala a schválila doplnený návrh kritérií na 
habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity 
v Košiciach bez pripomienok. 
 
 
Uznesenie Vedeckej rady TUKE zo dňa 01.12.2017 
 
Uzn. 5/december/2017 – Vedecká rada TUKE jednomyseľne schválila návrh kritérií na 
habilitácie docentov a inaugurácie profesorov na Ekonomickej fakulte TUKE. 
 
 

  
   



Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií docentov a  profesorov   
na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 

 
Kritéria boli schválené VR EkF TUKE 14.11.2017 a VR TUKE 01.12.2017 s cieľom ich 
aktualizácie z dôvodu zmeny kritérií na habilitačné a vymenúvacie konanie.  
 

 
Minimálne kritériá na obsadenie 

funkcie docent 
Minimálne kritériá na obsadenie 

funkcie profesor 

Kvalifikačné 
predpoklady 

vedecko-pedagogický titul 
„docent“ 

vedecko-pedagogický titul 
„profesor“ 

Celkový počet 
vedeckých výstupov 

30 
z toho aspoň 2 výstupy kategórie 

A 

75 
z toho aspoň 6 výstupov kategórie 

A 

Vedecké monografie - 1 

Celkový počet rôznych 
prác v časopisoch 

v databázach Web of 
Science, resp. Scopus 

4 
z toho minimálne 1 práca 

v časopisoch v databáze Current 
Contents 

10 
z toho minimálne 3 práce 

v časopisoch v databáze Current 
Contents 

Počet rôznych prác 
v časopisoch v 

databázach Web of 
Science, resp. Scopus 
za ostatných 5 rokov 

3 

5 
z toho minimálne 1 práca 

v časopisoch v databáze Current 
Contents 

Počet citácií 
v databázach Web of 
Science, resp. Scopus 

8 25 

Iné formy uznania 
vedecko-pedagogickou 

komunitou 
2 7 

 
Kategórie publikácií a citácií sa posudzujú v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o 
centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013.  
 
Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných 
publikácií, resp. citácií. 
 
Výstup kategórie A je publikácia v časopise definovaná aktuálnymi Kritériami na hodnotenie úrovne 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností 
vysokej školy platnými v čase začatia habilitačného/inauguračného konania. 
 
Výstupy kategórie A sa budú započítavať nasledovne: 
 

1. Ak je publikácia napísaná v spoluautorstve viacerých autorov, podiely doktorandov a 
autorov zo zahraničia sa rovnomerne rozdelia medzi ostatných. 

2. Ak je podiel autora aspoň 50% (aj podľa bodu 1), potom sa autorovi započítava celá 
publikácia. 

3. Zo zvyšných prác sa sčítajú percentuálne podiely autora. 



Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou:  
- hlavný alebo fakultný riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu;  
- garant resp. spolugarant študijného programu;  
- vyžiadaná prednáška v zahraničí; 
- prednáškový pobyt na zahraničnej univerzite vo svetovom jazyku; 
- členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu;  
- edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie;  
- významné ocenenie minimálne v národnom meradle. 

Tieto kritériá nadobúdajú účinnosť od akademického roku 2018/2019. 

 
 
Uznesenie Vedeckej rady EkF TUKE zo dňa 14.11.2017 
 
Uzn. č. 14/2017 – Vedecká rada EkF TUKE prerokovala a schválila návrh všeobecných kritérií 
na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity 
v Košiciach  s pripomienkami. 
 

  
Uznesenie Vedeckej rady TUKE zo dňa 01.12.2017 
 
Uzn. 6/december/2017 – Vedecká rada TUKE jednomyseľne schválila návrh všeobecných 
kritérií na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov na Ekonomickej fakulte TUKE. 
 
   


