Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie
profesorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa
§12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.
Podľa zákona 131/2002 Zb. z. čl. 76:
vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore
udelí vysoká škola uchádzačovi, ktorý okrem iného spĺňa aj tieto podmienky :
a) vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom
odbore na vysokej škole,
b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké
dielo alebo svojimi umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v danom
študijnom odbore ucelené umelecké dielo,
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných
kruhoch alebo uznávanou umeleckou osobnosťou v umeleckých kruhoch
Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu
„profesor“ schváli vysoká škola uchádzačovi, ktorý okrem iného spĺňa aj tieto podmienky :
a) vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom
odbore na vysokej škole,
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo
umeleckej školy alebo originálnej uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho
publikované vedecké práce, objavy, vynálezy alebo umeleckú tvorbu,
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou,
jeho vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli aj
medzinárodné uznanie.
Splnenie vyššie uvedených podmienok posudzuje vedecká rada vysokej školy alebo
vedecká rada fakulty na základe kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie
titulu profesor.
Predkladané 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 orgány stanovené príslušnou
legislatívou pre habilitačné a vymenovacie konanie mohli komplexne posúdiť vedeckopedagogický profil uchádzača.
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Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov v jednotlivých
študijných odboroch, v ktorých sa uchádza STU o priznanie práv v rámci nadchádzajúcej
komplexnej akreditácie:
a) boli vypracované v súlade so smernicou rektora č. 3/2014-SR,
b) rešpektujú aktuálne požiadavky Akreditačnej komisie SR,
c) boli v súlade so zákonom 131/2002 Zb. z. prerokované vo vedeckých radách fakúlt
STU a následne predložené na rokovanie do Vedeckej rady STU,
d) môžu fakulty doplniť o ďalšie doplňujúce ukazovatele, dokresľujúce profil
uchádzača napr. o







odporúčaný počet vedených záverečných prác (diplomových alebo
bakalárskych)
účasť na vedeckých konferenciách
členstvá v redakčných radách
členstvá v profesijných organizáciách
členstvá v komisiách na obhajoby
prípadne ďalšie ukazovatele

Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014
a nadobúdajú účinnosť dňom : 1. 10. 2015
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Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov
Študijný odbor:

5.1.1 ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
5.1.2 PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE

Minimálne povinné požiadavky
I. Pedagogická aktivita
1) Kontinuálna vzdelávacia činnosť
2) Vysokoškolská učebnica
alebo
3) Skriptá, učebný text, učebná pomôcka
II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá
umelecká aktivita
1) Výstupy kategórie A, B alebo C spolu
z toho
2) Výstupy kategórie A
III. Ohlasy na vedeckovýskumnú
a umeleckú aktivitu
1) Citácie a ohlasy spolu
z toho
2) Citácie a ohlasy vo WOS a SCOPUS
(okrem umeleckých odborov)
IV. Vedecká škola
1) Ukončenie výchovy doktorandov
(skončený / po dizertačnej skúške)
2) Riešiteľ / z toho vedúci výskumného
alebo umeleckého projektu

Požadované hodnoty
profesor
docent
3 roky po doc.
1

3 roky po PhD.
–

2

1

20

10

4

2

20

7

3

1

1/1

–

5/3

2/0

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.
Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014
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Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov
Študijný odbor:

2.2.6 DIZAJN

Minimálne povinné požiadavky
I. Pedagogická aktivita
1) Kontinuálna vzdelávacia činnosť
2) Vysokoškolská učebnica
alebo
3) Skriptá, učebný text, učebná pomôcka
II. Vedeckovýskumná alebo
tvorivá umelecká aktivita
1) Výstupy kategórie A, B alebo C spolu
z toho
2) Výstupy kategórie A
III. Ohlasy na vedeckovýskumnú
a umeleckú aktivitu
1) Citácie a ohlasy spolu
z toho
2) Citácie a ohlasy vo WOS, SCOPUS a iných
relevantných databázach
IV. Vedecká škola
1) Ukončenie výchovy doktorandov
(skončený / po dizertačnej skúške)
2) Riešiteľ / z toho vedúci výskumného
alebo umeleckého projektu

Požadované hodnoty
profesor
docent
3 roky po doc.
1

3 roky po ArtD /
PhD.
–

2

1

40

20

5

3

30

15

1

–

1/1

–

5/3

2/0

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.
Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014
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Príloha č. 1 / Kategorizácia výstupov v odbore 5.1.1. Architektúra a urbanizmus v zmysle kritérií
AK na zaradenie výstupov do kategórií A až D, v súlade s kategóriami evidencie publikačnej
a umeleckej činnosti podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z.z.
ADC, ADD,
ADM, ADN,
AEM, AEN,
BDM, BDN
AFA, AFB,
AFC, AFD

Druh výstupu
Článok v časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze
(Current Contents, Web of Science alebo SCOPUS)
Článok z medzinárodného kongresu/konferencie v zborníku evidovanom v
medzinárodnej profesijnej databáze (Current Contents, Web of Science
alebo SCOPUS)
Monografia vydaná v svetovom jazyku v renomovanom zahraničnom
vydavateľstve.

AAA
ABC

Kapitola vo vedeckých monografiách zásadného významu pre oblasť
výskumu (1 AH) vydaná v svetovom jazyku v renomovanom zahraničnom
vydavateľstve

AAB, ABD,
ABA, ABB

Štúdie charakteru vedeckej aj odbornej monografie v svetovom jazyku v
renomovanom vedeckom vydavateľstve

AGJ

Prijatá – zverejnená patentová prihláška, alebo udelený patent resp.
úžitkový vzor.

A

ZZZ, ZYZ, ZXZ,
ZZX, ZYX,
ZXX, ZVZ,
ZVX,

AAA, AAB
ADE, ADF
ABC, ABD,
CBA, CBB
ACA, ACB
B

Realizované architektonické alebo urbanistické dielo zverejnené /
vystavované v renomovanej inštitúcii v zahraničí ocenené medzinárodnou
porotou
Architektonický alebo urbanistický súťažný návrh ocenený alebo odmenený
v medzinárodnej súťaži v zahraničí, hodnotený medzinárodnou porotou
(Závažné umelecké diela a výkony v renomovanom prostredí v zahraničí
s medzinárodným ohlasom)
Monografie vydané v zahraničnom vydavateľstve, resp. v domácom
vydavateľstve vydané v cudzom jazyku (pokiaľ nie sú zaradené do
kategórie A).
Vedecké práce v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch
s medzinárodnou redakčnou radou, s publikáciami aj v inom ako národnom
jazyku, v ktorých publikujú aj zahraniční autori.
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničnom vydavateľstve
resp. vydané v domácom vydavateľstve v cudzom jazyku.
Vysokoškolské učebnice zásadného významu pre oblasť výskumu resp.
učebnice vydané v cudzom jazyku. Učebnica s medzinárodnou pôsobnosťou
(autori z rôznych krajín a využívaná aj na zahraničných školách.

AEC, AED,
AFA, AFC
ZZY, ZYY,
ZYV, ZXY,
ZVY, ZZV,
ZXV, ZVV,
YZZ, YZY,

Článok v recenzovanom zborníku zahraničnej konferencie
s medzinárodným programovým výborom pokiaľ nie je zaradený do
kategórie A.
Realizované architektonické alebo urbanistické dielo zverejnené /
vystavované v domácich architektonických a urbanistických súťažiach
a hodnotený medzinárodnou porotou.
Architektonický alebo urbanistický súťažný návrh ocenený alebo odmenený
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YYZ, YYY,
YXZ, YXY,
YVZ, YVY,
XZZ, XZY

v domácich súťažiach a hodnotený medzinárodnou porotou. (Závažné
a menej závažné umelecké diela a výkony nezaradené v kategórií A,
realizované renomovanom zahraničnom alebo v renomovanom domácom
prostredí s ohlasom v zahraničí)

ADE, ADF,
ABA, ABB

Vedecké práce vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie
A alebo B.

AAB

Vedecké monografie vydané v domácom vydavateľstve, pokiaľ nie sú
zaradené do kategórie A a B

ABC, ABD
AFA, AFB,
AFC, AFD
C

D

Kapitoly vo vedeckých monografiách
Vedecké práce a štúdie v recenzovanom zborníku z konferencie
(medzinárodný programový výbor).

YZX, YZV,
YXX, YXV,
YVV, XXZ,
XXY, XYY

Architektonický alebo urbanistický súťažný návrh ocenený alebo odmenený
v domácich súťažiach.
Architektonické alebo urbanistické dielo národného významu. Realizované
architektonické a inžinierske diela a projekty. (Menej závažné umelecké
diela a výkony nezaradené v kategórii A a B, menej závažné umelecké diela
a výkony v renomovanom domácom prostredí národného významu)

ACA, ACB

Vysokoškolské učebnice, pokiaľ nie sú zaradené v kategórií A alebo B
Štúdia alebo expertíza vypracovaná na základe požiadavky vládnych
orgánov, odborných združení a významných podnikov v SR,
Ostatné
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