Vyhodnotenie plnenia kritérií na habilitácie docentov
pre Ing. MVDr. Jána Bulecu, PhD.
Kritérium
Celkový počet vedeckých
výstupov
Monografia
Vysokoškolská učebnica
Skriptá a učebné texty
Počet rokov pedagogickej činnosti
od získania PhD. (pre habilitačné
konanie) alebo doc. (pre
inauguračné konanie).
Počet vyškolených doktorandov
Počet školených doktorandov
Počet rôznych prác v databázach
WoK, resp. Scopus
Počet prác v zahraničných
časopisoch vo svetovom jazyku
Počet prác v domácich časopisoch
Citácie na publikačnú činnosť

Požadované
30
z toho aspoň 2 kategórie A
2
5

Skutočnosť
40
z toho 4 kategórie A
1
0
5
7

0
0
6
z toho aspoň 4 práce v časopisoch,
z toho aspoň 2 práce v časopisoch
kategórie A
3

0
0
11
z toho 6 prác v časopisoch z toho
2,55 práce v časopisoch kategórie
A
9

10
20
z toho aspoň 8 v databázach WoK,
resp. Scopus

14
42
z toho 29 v databázach WoK, resp.
Scopus

Poznámky:
Kategórie publikácií a citácií sa uvažujú v súlade s vyhláškou č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie
umeleckej činnosti. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. K vyhláške patrí aj redakčné oznámenie o
oprave tlačovej chyby v prílohe č. 1 na strane 3576.
Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných publikácií, resp.
citácií. Časopis A kategórie je časopis evidovaný v databáze Web of Knowledge (ďalej WoK) alebo Scopus, ak
má IF≥0,25 (impact faktor)alebo HI≥10 (Hirschov index). IF sa berie za rok, kedy práca vyšla. Za prácu A
kategórie sa považuje aj:

práca v niektorom zborníku svetového kongresu alebo konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom
vydavateľstve a evidovanom vo WoK alebo Scopus,

monografia (alebo kapitola v monografii) vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr.
Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley a pod.) Publikácie v časopisoch kategórie A sa budú započítavať
nasledovne:
1. Ak je publikácia napísaná v spoluautorstve viacerých autorov, podiely doktorandov a autorov zo zahraničia
sa rovnomerne rozdelia medzi ostatných.
2. Ak je podiel autora aspoň 50% (aj podľa bodu 1), potom sa autorovi započítava celá publikácia.
3. Zo zvyšných prác sa sčítajú percentuálne podiely autora a započíta sa počet prác rovný celému číslu z tohto
súčtu.
4. Kritérium je splnené, ak súčet prác podľa bodov 1 až 3 je aspoň 2.
Kritéria boli schválené vo VR EkF TUKE dňa 30.05.2014 (Uzn. č. 15/2014) a vo VR TUKE dňa 20.06.2014
(Uznesenie č. 6/jún/2014) a nadobúdajú účinnosť 01.07.2014.

V Košiciach, dňa 02.11. 2016

Podpis uchádzača

