Technická univerzita vo Zvolene

A:

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo Zvolene
R- 12167/2021

Na základe ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala Vedecká rada
Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a ustanovenia § 12 ods. 1 písm. b) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schválila Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene Všeobecné kritériá na obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
na TU vo Zvolene.

Článok 1
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
(1) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul
alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“ a plnenie platných minimálnych prahových
hodnôt kritérií pre inauguračné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo
v súvisiacom študijnom odbore.
(2) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul
alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ a plnenie platných minimálnych prahových hodnôt
kritérií pre habilitačné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo
v súvisiacom študijnom odbore.
(3) Pri posudzovaní uchádzača na funkciu profesora sa hodnotí:
a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie
študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby
záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov a skúšanie na štátnych
skúškach, ďalej jeho schopnosť garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby,
usmerňovanie kvalifikačného rastu členov pracoviska, tvorba študijných programov,
publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a splnenie príslušných podmienok definovaných v
čl. 2 tohto predpisu,
b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť formovať trendy a koncepcie
v oblasti vedy a techniky alebo umenia, schopnosť výskumnej, vývojovej alebo umeleckej
činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a médiách a na vedeckých, odborných

alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, schopnosť viesť výskumné
alebo umelecké tímy a organizovanie vedeckých alebo garantovanie umeleckých podujatí,
schopnosť zintenzívňovať vzťahy so zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných
podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu,
c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov
II. alebo III. stupňa štúdia a zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru
habilitačného konania a inauguračného konania,
d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umeleckopedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi.
(4) Pri posudzovaní uchádzača na funkciu docenta sa hodnotí:
a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie
študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby
záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií a
odborných praxí študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť
garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného rastu
členov pracoviska, spolutvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti
vzdelávania a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu,
b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť v spolupráci s profesorom
prispievať k rozvoju poznania v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, schopnosť
výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch
a médiách a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného
významu, schopnosť viesť výskumné alebo umelecké tímy a organizovanie vedeckých
alebo umeleckých podujatí, schopnosť zintenzívňovať vzťahy so zahraničnými inštitúciami
a pod. a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu,
c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov
I. až III. stupňa štúdia,
d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umeleckopedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi.

Článok 2
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
(1) Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sú definované pre
všetky študijné odbory na TU vo Zvolene.
(2) Uchádzač o funkciu profesora alebo docenta v období posledných piatich rokov v študijnom
odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore preukáže činnosti
v nasledovných oblastiach:
a) školenie doktorandov a vedenie záverečných prác,
b) publikačná a umelecká aktivita,
c) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
d) inovácia zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej alebo
umeleckej práce,
e) riešenie vedeckých a edukačných projektov alebo umelecko-dizajnérskeho výskumu.
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(3) Uchádzač o funkciu profesora v období posledných piatich rokov v študijnom odbore lesníctvo
alebo súvisiacom študijnom odbore:
a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia
a viedol alebo vedie minimálne 1 diplomovú prácu,
b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1.
alebo 2. kvartile podľa databázy Web of Science alebo spoluautorstvom na 2 patentoch
alebo 2 úžitkových vzoroch a zároveň spoluautorstvom na 2 publikáciách registrovaných
vo Web of Science alebo SCOPUS,
c) preukázal nárast o 30 citácií evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií,
a citácií s afiláciou v Slovenskej republike,
d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej
práce,
e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedeckovýskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu v pozícii riešiteľa, alebo
riešiteľa aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo riešiteľa za Technickú
univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov.

(4) Uchádzač o funkciu docenta v období posledných piatich rokov v študijnom odbore lesníctvo
alebo súvisiacom študijnom odbore:
a) viedol minimálne 1 ukončenú diplomovú prácu a 1 ukončenú bakalársku prácu
s možnosťou nahradenia bakalárskej práce ukončenou diplomovou prácou,
b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1.
alebo 2. kvartile podľa databázy Web of Science alebo spoluautorstvom na 2 patentoch
alebo 2 úžitkových vzoroch a zároveň spoluautorstvom na 1 publikácii registrovanej vo
Web of Science alebo SCOPUS ,
c) preukázal nárast o 15 citácií evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autotocitácií
a citácií s afiláciou v Slovenskej republike,
d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej
práce,
e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedeckovýskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu v pozícii riešiteľa, alebo
riešiteľa aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo riešiteľa za Technickú
univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov.

(5) Uchádzač o funkciu profesora v období posledných piatich rokov v študijnom odbore
ekonómia a manažment alebo súvisiacom študijnom odbore:
a) vyškolil alebo školí aspoň aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni
štúdia a viedol minimálne 2 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,
b) preukázal aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. alebo 2.
kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science alebo
SCOPUS,
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c) preukázal nárast o 20 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií
a citácií s afiláciou TUZVO,
d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej
práce,
e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedeckovýskumného projektu základného alebo aplikovaného alebo edukačného výskumu
v pozícii riešiteľa, alebo riešiteľa aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo
riešiteľa za Technickú univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov.
(6) Uchádzač o funkciu docenta v období posledných piatich rokov v študijnom odbore ekonómia
a manažment alebo súvisiacom študijnom odbore:
a) viedol minimálne 3 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,
b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1.
alebo 2. kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science
alebo SCOPUS ,
c) preukázal nárast o 10 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autotocitácií
a citácií s afiláciou TUZVO,
d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej
práce,
e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedeckovýskumného projektu základného alebo aplikovaného alebo edukačného výskumu
v pozícii riešiteľa alebo aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo riešiteľa za
Technickú univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov.
(7) Podmienkou na obsadenie funkcie profesora alebo funkcie docenta je preukázanie aktivít vo
všetkých oblastiach za posledných päť rokov.
(8) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul „docent" a plní platné minimálne
prahové hodnoty kritérií pre inauguračné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia
viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania vykonávať
funkciu profesora najviac 3 roky a je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym profesorom.
(9) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vzdelanie 3. stupňa a plní platné minimálne prahové hodnoty
kritérií pre habilitačné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v
súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania vykonávať funkciu
docenta najviac 3 roky.
(10)Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa uskutočňuje podľa vnútorného predpisu
„Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene”.
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Článok 3
Záverečné ustanovenia
(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na LF TU vo Zvolene majú fakultnú pôsobnosť.
(2) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na LF TU vo Zvolene nadobúdajú platnosť dňom
schválenia Vedeckou radou Technickej univerzity vo Zvolene.
(3) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene boli
prerokované v zmysle § 30 ods. 1 písm. h) a i) zákona o vysokých školách na VR LF dňa
28.10.2021 a schválené vo VR TUZVO dňa 14.12.2021.

Vo Zvolene, 20.12.2021

prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.
predseda VR LF a dekan LF

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
predseda VR TUZVO a rektor TUZVO
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