TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A
SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kritériá na vyhodnotenie plnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“
a
kritériá na vyhodnotenie plnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „profesor“
v odbore
Sociálna práca
KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU DOCENT
Uchádzač o začatie habilitačného konania na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity musí spĺňať ku dňu podania žiadosti nasledovné minimálne kvantitatívne
požiadavky, :
Čl. 1
Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť
(1) Uchádzač, s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania s akademickým
titulom philosophiae doctor (PhD.) resp. kandidát vied (CSc.) alebo doktor vied (DrSc.),
je vo vedeckej komunite uznávanou osobnosťou, ktoré dokladuje prostredníctvom
svojho členstva vo vedeckých a redakčných radách, funkciách v profesijných
a vedeckých výboroch, je riešiteľom vedeckých grantov, je pozvaný na vedecké
prednášky a pobyty a podobne a vytvoril tak v študijnom odbore ucelené vedecké dielo.
(2) Uchádzač má minimálne 3 roky pedagogickej činnosti v celom jej spektre, teda vedie
vybraté prednášky, semináre, cvičenia, hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné
práce a ku dňu podania žiadosti viedol už minimálne 10 diplomových (Mgr) prác a to
v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času od získania vysokoškolského
vzdelania 3. stupňa na vysokej škole vo vednom odbore, v ktorom sa uskutočňuje
habilitačné konanie alebo v súvisiacom odbore.
Čl. 2
Publikačná činnosť
Od uchádzača sa vyžaduje:
(1) Autorstvo alebo spoluautorstvo vedeckej monografie v minimálnom rozsahu 3
autorských hárkov;
(2) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne vysokoškolskej alebo vysokoškolských
skrípt /učebných textov v rozsahu minimálne 3 autorské hárky;
(3) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 20 pôvodných recenzovaných vedeckých
prác vydaných v odbore z toho minimálne 5 v zahraničných časopisoch alebo
recenzovaných vedeckých zborníkoch.
(4) Z celkového počtu minimálnych výstupov (1 monografia + učebnica /skriptá + 15
pôvodných prác in extenso) sú:

a) minimálne 2 kategórie typu A, klasifikované podľa aktuálnych kritérií Asociácie
vzdelávateľov v sociálnej práci;
b) a z toho minimálne v 7 výstupoch je uchádzač prvým autorom.
Čl. 3
Ohlasy na publikačnú činnosť
Od uchádzača sa vyžaduje minimálne 25 citácií v zahraničných a domácich vedeckých
a odborných publikáciách , z ktorých :
(1) minimálne 15 citácií v domácich zdrojoch;
(2) minimálne 10 citácií v zahraničných zdrojoch;

Čl. 4
Výskumná činnosť
Uchádzač je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 3 vedecko-výskumných domácich
alebo zahraničných projektov.
Čl. 5
Prednášková a pozvaná prednášková činnosť
Uchádzač sa aktívne (s príspevkom v plnom rozsahu ) zúčastnil na minimálne 10 vedeckých
podujatiach, z ktorých:
(1) Minimálne 3 vedeckých podujatí je v zahraničí;
(2) Minimálne 2 vedecké podujatia sú na pozvanie.
KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU PROFESOR
Uchádzač o začatie inauguračného menovania na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity musí spĺňať ku dňu podania žiadosti nasledovné minimálne požiadavky:
Čl. 6
Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť
(1) Uchádzač o inauguračné menovanie s akademickým titulom philosophiae doctor
(PhD.) resp. kandidát vied (CSc.) alebo doktor vied (DrSc.) a vedecko-pedagogickým
titulom docent je vo vedeckej komunite uznávanou a rešpektovanou odbornou
autoritou.
(2) Uchádzač vykonáva pedagogickú činnosť na univerzite v rozsahu ustanoveného
týždenného pracovného času v minimálnom rozsahu 3 roky od nadobudnutia titulu
docent. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje iba čas, po ktorý bol uchádzač v
pracovnom pomere s vysokou školu (vrátane zahraničia). Uchádzač vykonáva pedagogickú
činnosť v celom jej spektre, najmä vedie prednášky a semináre profilových predmetov,
hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce vo všetkých troch stupňoch
vzdelávania a ku dňu podania žiadosti viedol už minimálne 20 diplomových (Mgr) vo
vednom odbore, v ktorom sa uskutočňuje inauguračné konanie alebo v súvisiacom
odbore.

Čl. 7
Publikačná činnosť
Od uchádzača sa vyžaduje minimálne:
(1) Autorstvo alebo spoluautorstvo knižne vydaných v recenzovaných vedeckých
monografiách v rozsahu minimálne 5 autorských hárkov;
(2) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne vysokoškolskej učebnice v rozsahu 4
autorských hárkov jeho vlastného textu;
alebo vysokoškolských skrípt resp. vysokoškolských učebných textov v rozsahu
minimálne 5 autorských hárkov;
(3) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 35 pôvodných recenzovaných vedeckých
prác vydaných v odbore z toho minimálne 15 v zahraničných časopisoch alebo
recenzovaných vedeckých zborníkoch.
(4) Z celkového počtu minimálnych požadovaných ( monografie + učebnica / skriptá + 30
pôvodných prác ) výstupov:
a) minimálne 5 výstupov má kategóriu A, klasifikovanú podľa kritérií Asociácie
vzdelávateľov v sociálnej práci.
b) minimálne v 15 výstupoch je uchádzač prvým autorom;
Čl. 8
Ohlasy na publikačnú činnosť
Od uchádzača sa vyžaduje minimálne 40 citácií v domácich a zahraničných vedeckých
a odborných publikáciách , z ktorých :
(1) minimálne 15 citácií v domácich zdrojoch;
(2) minimálne 25 citácií v zahraničných zdrojoch ;
Čl. 9
Vedecká škola
Vedecká škola uchádzača je reprezentovaná školiteľstvom minimálne 1 úspešne ukončeného
doktoranda a školiteľstvom minimálne 1 doktoranda po dizertačnej skúške v odbore sociálna
práca.
Čl. 10
Výskumná činnosť
Uchádzač je hlavným riešiteľom / spoluriešiteľom minimálne v 4 vedecko-výskumných
domácich alebo zahraničných projektov.

Čl. 11
Prednášková a pozvaná prednášková činnosť
Uchádzač sa aktívne (s príspevkom v plnom rozsahu ) zúčastnil na minimálne 15 vedeckých
podujatiach, z ktorých:
(1) Minimálne 8 vedeckých podujatí je v zahraničí;
(2) Minimálne 3 vedecké podujatia sú na pozvanie.
Čl. 12
Preukázanie medzinárodného uznania- pozitívne referencie
Uchádzač sa musí preukázať písomnými referenciami popredných odborných a vedeckých
autorít v odbore sociálna práca o medzinárodnom uznaní z troch rôznych krajín sveta
(akceptuje sa aj Česká republika). V referencii sa potvrdí, že výsledky tvorivej činnosti
uchádzača majú medzinárodné uznanie, a že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo
funkcii profesora aj v medzinárodnom kontexte.
Čl. 13
Posudzovanie kritérií na habilitačné konanie a inauguračné vymenovanie
Uchádzač, ktorý plní požadované minimálne kritériá môže písomne požiadať o začatie konania.
Kvantitatívne ukazovatele sú však len podmienkou pre začatie procesu. Pre komplexné
posúdenie je dôležitá kvalita výstupov vedeckej činnosti, ako aj vedecká integrita osobnosti
uchádzača.
Čl. 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Tieto kritériá boli schválené Vedeckou radou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU
v Trnave v procese per rollam hlasovania uskutočneného v dňoch 6.-8.3.2022
a Vedeckou radou Trnavskej univerzity v Trnave dňa 7.4.2022 uznesením č. 4 – VR TU
1/2022. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť.
(2) Nadobudnutím účinnosti týchto kritérií strácajú účinnosť Kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu
profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 19. marca
2014.
(3) Kritériá formulované v tomto dokumente nemožno nahrádzať plnením iných kritérií.
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Extenzívne ukazovatele minimálnych prahových hodnôt vedecko-výskumnej produktivity
uchádzača o habilitačné a inauguračné konanie
Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť
HABILITAČNÉ
INAUGURAČNÉ
KRITÉRIÁ
KRITÉRIÁ
Pedagogická prax na VŠ úväzku týždenného
3 roky po PhD
3 roky po doc.
ustanoveného pracovného času
Školiteľstvo
10 diplomových
20 diplomových prác
prác
Publikačná činnosť
Autorstvo/ spoluautorstvo knižne vydanej
3 AH
5 AH
recenzovanej vedeckej monografie
Autorstvo/ spoluautorstvo vysokoškolskej
3 AH
4 AH učebnice / 5
učebnice /vysokoškolských skrípt
AH skrípt
/vysokoškolských učebných textov
Autorstvo/ spoluautorstvo pôvodných
20
35
recenzovaných vedeckých prác, vydaných
v odbore
- z toho v zahraničných časopisoch alebo
5
15
recenzovaných zahraničných vedeckých
zborníkoch
Z celkového počtu výstupov ( pri habilitácii:
monografie + učebnice/skriptá + 20 in extenso)
a pri inaugurácii : monografie + učebnice/skriptá +
35 in extenso )
- kategórie A (v zmysle aktuálnych kritérií 2
5
Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci )
- ako prvý autor
7
15
Ohlasy na publikačnú činnosť
Citácie v domácich vedeckých a odborných
10
15
publikáciách
Citácie v zahraničných vedeckých a odborných
15
25
publikáciách
Vedecká škola
Ukončený doktorand
1
Doktorand po minimovej skúške
1
Vedecko- výskumná činnosť
V pozícii hlavného riešiteľa / spoluriešiteľa
3
4
vedecko-výskumného projektu
Prednášková a pozvaná prednášková činnosť
Aktívny príspevok na vedeckom podujatí
10
15
Z toho v zahraničí
5
8
Z toho na pozvanie
2
3
Pozitívne zahraničné referencie
Z rôznych krajín, akceptuje sa aj Česká republika
3

