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Minimálne prahové hodnoty kritérií pre inauguračné
a habilitačné konanie
A: Pedagogická činnosť
prax v rokoch od získania titulu docent a obhájenia PhD a
skriptá a učebné texty s minimálnym autorským podielom
3AH v každej publikácii b, d
vysokoškolské učebnice s minimálnym autorským
podielom 3AH v každej publikácii b, d
ukončená výchova bakalárov/diplomantov c
ukončená výchova doktorandov c
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a - vzdelávacia činnosť najmenej 3 roky pred začatím konania v pozícii vysokoškolského učiteľa, vedenie
prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, konzultácie
pre študentov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov a v prípade inauguračného konania aj
skúšanie štátnych skúšok
b - vysokoškolskú učebnicu je možné nahradiť 2 skriptami a učebnými textami a skriptá a učebné texty je možné
nahradiť učebnicou
c - výchovu bakalárov je možné nahradiť výchovou diplomantov a výchovu diplomantov je možné nahradiť
výchovou ukončených doktorandov
d - počet výstupov

B: Publikačná činnosť
vedecké monografie d, e
vedecké práce v karentovaných časopisoch, v časopisoch
databázy Web of Science a SCOPUS, prihlasené národné
a medzinárodné patenty, úžitkové vzory, dizajny, ostatné
položky v časti B: "Publikačná činnosť" sa vzťahujú k tejto
položke d
z toho vedecké práce v posledných 3 rokoch d
z toho vedecké práce v karentovaných časopisoch d
z toho vedecké práce v prvom a druhom kvartile odboru
alebo súvisiaceho odboru habilitačného alebo
inauguračného konania podľa Web of Science d
z toho minimálny súčet autorských podielov f
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z toho vedecké práce s prvým autorstvom alebo ako
korešpondenčný autor alebo ako posledný autor ak prvý
autor je vlastný doktorand d
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e - vedeckú monografiu je možné nahradiť 2 kapitolami vo vedeckých monografiách registrovaných vo WEB of
Science alebo SCOPUS s minimálnym autorským podielom 1 AH, respektíve 5 vedeckými prácami
uverejnenými v karentovaných časopisoch (prevyšujúcimi nad požadovanú prahovú hodnotu počtu vedeckých
prác v karentovaných časopisoch)
f - autorský podiel sa vypočíta podľa evidencie v CREPČ alebo ako 1/počet autorov

C: Citácie
v publikáciách registrovaných vo Web of Science
a SCOPUS bez autocitácií
z toho v publikáciách, v ktorých žiadny z autorov nemá
slovenskú afiláciu a nie sú to publikácie z konferencií
evidované vo Web of Science a SCOPUS
D: Projektová činnosť
zodpovedný riešiteľ ukončeného agentúrneho vedeckovýskumného projektu základného alebo aplikovaného
výskumu a vývoja g
zo všetkých projektov počet riešených projektov v
posledných 3 rokoch g, h
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g - za agentúrne vedecko-výskumné projekty sa považujú napr. APVV, VEGA; zodpovedný riešiteľ
medzinárodného vedecko-výskumného projektu za Slovenskú republiku sa zohľadní hodnotou 1, pozíciu
zástupcu zodpovedného riešiteľa projektu, respektíve zodpovedného riešiteľa aktivity projektu zo
štrukturálnych fondov, je možné zohľadniť max. 2 krát hodnotou 0,5
h - vykonávanie funkcie zástupcu zodpovedného riešiteľa projektu a zodpovedného riešiteľa aktivity projektu zo
štrukturálnych fondov sa zohľadní hodnotou 0,5 a členstvo v riešiteľskom kolektíve projektu sa zohľadní
hodnotou 0,25

Minimálne prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného a inauguračného konania v študijnom
odbore Lesníctvo na Lesníckej fakulte TUZVO boli prerokované vo Vedeckej rade Lesníckej
fakulty 28. 10. 2021, prerokované v Akademickom senáte Technickej univerzity vo Zvolene 23.
11. 2021 a schválené vo Vedeckej rade Technickej univerzity vo Zvolene 14. 12. 2021.
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