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Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

Odbory habilitačného a inauguračného konania: Aplikovaná informatika, Telekomunikácie 

Schválené vo VR STU 22. 02. 2021 
 

Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty Skutočné 

Prof. Doc. 

I. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov 

Vzdelávacia činnosť v rozsahu: 

Vysokoškolská učebnica 

alebo 

učebný text, skriptá (uvádza sa autorský podiel uchádzača): 

Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača: 

3 roky po doc. 
1 (3 AH) 

2x (3 AH) 
16 

3 roky po PhD. 

1 (3 AH) 
8 

 

II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká aktivita*) 
Výstupy v kategóriách A+, A, A- a B z toho 
výstupy v kategóriách A+ a A: 

30 (10) 

4 (2) 

15 (5) 

2 (1) 

 

III: Ohlasy na publikačnú alebo umeleckú aktivitu*) 
Ohlasy spolu 

z toho: 
Ohlasy registrované vo WoS alebo SCOPUS: 

48 (4) 

24 (2) 

24 (2) 

12 (1) 

 

IV. Vedecká škola 

Výchova doktorandov: (skončený/po dizertačnej skúške): 

Účastník/vedúci výskumného alebo umeleckého projektu: 

2 
1/1 
2/1 2/0 

 

V. Doplňujúce kritériá**) 
   

) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov. 
*) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt ohľadom na špecifiká odboru HaI konania.  

 
Kategorizácia výstupov: 

A+ 
publikácia v časopise Q1 alebo Q2, monografia v MRV, ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS1), publikácie v 

zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii A* alebo A, medzinárodný patent 

A 
publikácia v časopise Q3, kapitola v monografii v MRV, ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS2), publikácie v 

zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii B, ostatné monografie v zahraničnom vydavateľstve 

A- 
publikácie evidované v renomovanej publikačnej databáze (WoS, SCOPUS, Inspec, ACM DL, IEEE Xplore), ak nie je 

zaradený do jednej z vyššie uvedených úrovní, národný patent 

B ostatné recenzované publikácie, úžitkový vzor 

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS alebo SCOPUS. 
MRV - medzinárodné renomované vydavateľstvo (zoznam STU) 
1) aspoň 10 citácií (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS 
2) aspoň 5 citácie (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS 
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Kritéria na získanie titulu docent a titulu profesor na FIIT STU v Bratislave pre odbor habilitačného 

a inauguračného konania aplikovaná informatika 

V zmysle smernice rektora č. 1/2021 – SR, ktorá stanovuje minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu 

profesor, Vedecká rada FIIT STU dňom 11. 5. 2021 stanovuje nasledujúce doplňujúce kritéria na získanie titulu 

docent a titulu profesor: 

Uchádzač môže uviesť ďalšie doplňujúce ukazovatele a výstupy, napríklad: 

●  členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov 

●  členstvo v programových výboroch vedeckých konferencií 

●  recenzovanie vedeckých článkov 

●  členstvo vo výboroch medzinárodných organizácií 

●  pozvané prednášky, prednáškové pobyty v zahraničí  

●  výučba v zahraničí na zmluvu 

●  významné ocenenia 

●  vedecké objavy, vynálezy a zlepšovacie návrhy 

●  vedenie tímu ľudí, riadenie, koordinácia 

●  členstvo v medzinárodných profesijných/vedeckých organizáciách 

●  odborné monografie a odborné články 

●  preklady cudzojazyčných monografií a učebníc 

●  popularizačné články a aktivity 

●  riešené projekty s praxou 

●  členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov 

●  oponentské posudky – PhD., DrSc., doc., prof. 

●  posudky – monografie, učebnice, učebné texty, skriptá, výskumné projekty, granty, články vo vedeckých 

časopisoch 

●  expertízna činnosť 

 


