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 E:  Kritériá na hodnotenie úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti pre študijný odbor Umenie 

 na Drevárskej fakulte TUZVO.            
R-12179/2021 

 
 Kategorizácia publikačných a tvorivých výstupov pre odbor Umenie 

A+ 

Publikácia (ADC, ADD, ADM, ADN) v časopise Q1, Q2 alebo Q3, 

monografia (AAA, CAA) alebo kapitoly v monografii (ABC) vo WoS alebo Scopus, 

medzinárodný patent, 

ZUD uvedené v renomovaných inštitúciách a na renomovaných podujatiach v zahraničí 1) (ZZZ, ZYZ, ZXZ, ZVZ). 

A 

Publikácia (ADC, ADD, ADM, ADN) v časopise Q4, 

ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS 2), 

ZUD uvedené v renomovaných inštitúciách a na renomovaných podujatiach v domácom prostredí (ZZY, ZYY, ZXY, ZVY), 

ZUD uvedené v ostatných inštitúciách a podujatiach v zahraničí (ZZX, ZYX, ZXX, ZVX). 

A- 

Ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS, 

publikácie v zborníku v CRCP Press .... 2), 

menej ZUD uvedené v renomovaných inštitúciách v zahraničí (YZZ, YYZ, YXZ, YVZ) , 

ZUD uvedené v ostatných inštitúciách a podujatiach (ZZV, ZYV, ZXV, ZVV) s minimálne 2 ohlasmi/oceneniami, 

národný patent, dizajn. 

B 

Ostatné recenzované publikácie v časopisoch (ADE, ADF) alebo v zborníkoch z medzinárodnej konferencie (AEC, AFA, AFC / AFB, AFD – domáce konferencie s 

medzinárodnou účasťou), 

ostatné monografie (AAA, CAA, AAB, BAA, BAB, CAB), 

ZUD uvedené v ostatných domácich inštitúciách a podujatiach (ZZV, ZYV, ZXV, ZVV), 

menej ZUD uvedené renomovaných inštitúciách a podujatiach v domácom prostredí (YZY, YYY, YXY, YVY), 

menej ZUD uvedené v ostatných inštitúciách a podujatiach (YZX, YZV, YYX, YYV, YXX, YXV, YVX, YVV) s minimálne 2 ohlasmi/oceneniami, 

úžitkový vzor. 

 1) zoznam renomovaných podujatí a inštitúcií podľa CREUČ 

 2) aspoň 3 citácie (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS (kat. [1], [2]) 

 ZUD - závažné umelecké dielo uvedené premiérovo 

 Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS alebo SCOPUS. 
 

Kritériá na hodnotenie úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti pre študijný odbor Drevárstvo na Drevárskej fakulte TUZVO, Kritériá na hodnotenie 

úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti pre študijný odbor Bezpečnostné vedy na Drevárskej fakulte TUZVO a Kritériá na hodnotenie úrovne kvality 

výstupov tvorivej činnosti pre študijný odbor Umenie na Drevárskej fakulte TUZVO boli prerokované vo Vedeckej a umeleckej rade Drevárskej 

fakulty 11. 11. 2021 a schválené vo Vedeckej rade Technickej univerzity vo Zvolene 14. 12. 2021. 
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