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Minimálne kritériá 
 na habilitačné alebo vymenúvacie konanie na FIIT STU  

 
Odbory: 9.2.9 Aplikovaná informatika 

9.2.6 Informačné systémy 
 

Prerokované vo VR FIIT STU 4.3.2014 
Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a nadobúdajú účinnosť 

dňom 1. 10. 2015 
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Minimálne povinné 
požiadavky 

Požadované minimálne 
hodnoty 

Skutočné 

Prof. Doc. 

I. Pedagogická aktivita 
1) Kontinuálna 

vzdelávacia činnosť 
2) Vysokoškolská 

učebnica 
alebo  

3) Skriptá alebo učebný 
text 
 

 
3 roky po 

doc. 
 
 

1 
 

2 

 
3 roky po 

PhD.  
 
 
- 
 

1 

 

II. Vedeckovýskumná alebo 
tvorivá umelecká aktivita1 

1) Výstupy kategórie A, 
B alebo C spolu, 
z toho 

2) Výstupy kategórie A  
 

 
 

30 
 
 

6 

 
 

15 
 
 

3 

 

III: Ohlasy na publikačnú 
alebo umeleckú aktivitu 
1) Citácie alebo 

umelecké ohlasy 
spolu  
z toho 

2) Citácie registrované 
vo WOS a SCOPUS 

 

 
  

30 
 
 
 

12 

  
 

15 
 
 
 

6 

 

IV. Vedecká škola 
1) Ukončenie výchovy 

doktorandov 
(skončený / po 
dizertačnej skúške) 

2) Riešiteľ /z toho vedúci 
výskumného projektu 

 

 
1/1 

 
 
 

2/1 
 

 
- 
 
 
 

1/0 

 

 
 
Uvedené minimálne kritériá treba vnímať ako nutnú podmienku na začatie habilitačného 
alebo vymenovacieho konania. Tieto minimálne kritériá môžu byť fakultami doplnené o ďalšie 
odporúčané požiadavky tak, aby vedecké rady mohli komplexne posúdiť vedecko-pedagogický 
profil uchádzača. 

                                                      
1
 Uchádzač predloží zoznam výstupov usporiadaných podľa kategórií A, B a C, pričom pri každom výstupe 

uvedie zoznam citácií spolu s označením, ktorí citácie sú registrované v databázach WOS a SCOPUS. 
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FIIT STU, opierajúc sa o splnomocnenie  zakotvené v Kritériach schválených na zasadnutí VR STU 

dňa 14.5.2014, doplnila rozhodnutím svojej vedeckej rady zo dňa 10.3.2015 Kritériá o doplňujúce 

ukazovatele, dokresľujúce profil uchádzača pre informatické odbory takto: 

 
 

 
ukazovateľ 

Požadované minimálne hodnoty skutočné 

Prof. Doc. 

1 Vedeckovýskumná 
aktivita 

najmenej tri 
výstupy  sú články v 
časopise zo 
zoznamu Thomson 
Scientific Master 
Journal List 

najmenej jeden 
výstup je článok v 
časopise zo zoznamu 
Thomson Scientific 
Master Journal List   
 

 

2 Ukončenie výchovy 
vlastných študentov: 
Vedenie obhájených 
záverečných prác na 1. 
alebo 2. stupni 

16, z toho najmenej 
6 na 2. stupni 

8, z toho najmenej 3 
na 2. stupni 

 

1 
 

Vedenie vlastných 
publikujúcich  
študentov 

6 absolventi 
tretieho, druhého, 
prípadne aj prvého 
stupňa 
vysokoškolského 
štúdia, ktorých 
vedecké výsledky 
spravidla 
záverečnej práce 
vedenej 
uchádzačom boli 
publikované 

3 absolventi 
druhého, prípadne aj 
prvého stupňa 
vysokoškolského 
štúdia, ktorých 
vedecké výsledky 
spravidla záverečnej 
práce vedenej 
uchádzačom boli 
publikované 

 

2 Projektová činnosť získanie 
financovania aspoň 
dvoch výskumných 
projektov, z toho 
aspoň v jednom 
hlavný riešiteľ 

riešiteľ aspoň dvoch 
výskumných 
projektov 
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Ďalšie doplňujúce ukazovatele  
Uchádzač uvedie ďalšie relevantné výsledky, či ocenenia, napr.:  
 významné ocenenia 

 vedecké objavy, vynálezy a zlepšovacie návrhy 

 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  

 vedenie tímu ľudí, riadenie, koordinácia, schopnosť niesť zodpovednosť za rozhodnutia (napr. 
vedúci riešiteľského kolektívu, ústavu, oddelenia…) 

 členstvo v medzinárodných profesijných/vedeckých organizáciách 

 ocenenie vedeného študenta v študentskej vedeckej konferencii, umiestnenie vo 
fakultnom/celoštátnom kole ŠVOČ alebo inej národnej alebo medzinárodnej súťaže 

 odborné monografie 

 iné učebnice a učebné texty 

 odborné články 

 popularizačné články, ich posudky 

 riešené projekty s praxou 

 členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov 

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

 posudky – monografie, učebnice, učebné texty, skriptá, výskumné projekty, granty, vynálezy 
a zlepšovacie návrhy, články vo vedeckých časopisoch s výstupmi v kategórii A, špeciálne z toho 
publikované posudky  

 expertízna činnosť 

 


