Aktualizácia motivačných kritérií SjF STU
na akademický rok 2015/16

Doterajšie skúsenosti so zavedením Motivačných kritérií SjF STU ukazujú pozitívne
výsledky. S ohľadom na tento fakt sme sa ich rozhodli aktualizovať tak, aby maximálne
pozitívne motivovali zamestnancov fakulty s ohľadom na východiská budúcej akreditácie.
Cieľom je zlepšenie výstupom indikátorov vedy a výskumu v každej oblasti výskumu,
v ktorej je fakulta akreditovaná. Ďalej zabezpečiť kontinuálny kariérny rast zamestnancov
fakulty. Výsledkom čoho by malo byť zlepšenie postavenia našej fakulty v medzinárodných
ratingoch.

Priority
- zvýšiť počet medzinárodných a národných výskumných projektov. Hlavne sa orientovať na
prioritné oblasti výskumu;
- zvýšiť kvalitu publikácií vydávaných fakultou, (zvýšiť podiel publikácii A kategórie podľa
oblastí výskumu);
- pokračovať v kariérnom raste zamestnancov;
- zvýšiť počet študentov študujúcich v anglickom jazyku (samoplatcov, ERASMUS).

Financované projekty
- medzinárodné výskumné projekty H2020:
(vo výške 2 % zo získaných finančných prostriedkov na projekte pre fakultu) jednorazová
odmena pre celý riešiteľský kolektív vyplatená.
max. 5 000,- EUR

Publikačná činnosť:
Pre zlepšenie publikačnej činnosti sa vyčlenia finančné prostriedky pri návrhu nového
rozpočtu na daný kalendárny rok pre každý ústav vo výške

max. 1500,- EUR

Nakladanie s týmito finančnými prostriedkami sa bude riadiť osobitnou smernicou.
- monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve

500,- EUR

- učebnica

100,- EUR

- karentované časopisy

600,- EUR

- patenty

600,- EUR

- úžitkové vzory

600,- EUR

• uvedená odmena bude vyplatená jedenkrát ročne pre jednotlivca resp. kolektív autorov
publikácie;
• odmena bude vyplatená po zaevidovaní publikácie do knižničného systému ARL a po jej
verifikácii MŠVVŠ SR;
• na výšku vyplatenej odmeny nemá vplyv výška autorského honorára alebo inej odmeny;
• učebnica musí byť schválená v edičnom pláne fakulty a musí byť odovzdaná do tlače v
časovom termíne pre ktorý bola schválená;
• publikácia musí mať grafickú úpravu v súlade so smernicou 7/2008;
• za publikáciu sa nepočíta výskumná správa.

Schválené na vedení fakulty dňa 26.1.2016

