
 
PLNENIE KRITÉRIÍ PRE HABILITAČNÉ KONANIE 

NA STROJNÍCKEJ FAKULTE TUKE 
 

 

Kritérium:  
pedagogická činnosť 

Habilitačné konanie 

Požadované Predložené uchádzačom 

Vysokoškolské učebnice 
 (ACA, ACB)  

0 3 

Skriptá a učebné texty (BCI)  21 0 

Vedenie predmetov - prednášky  0 

3*1 + 3*2 
*1  v slovenskom  jazyku 
*2  v anglickom jazyku 

Vedenie predmetov - cvičenia  2 
28 

z toho 5 v anglickom jazyku 

Počet rokov pedagogickej činnosti  
od získania titulu PhD. (pre habilitácie)  

3 17 

Kritérium: vedecká škola Habilitačné konanie 

Počet vyškolených doktorandov  0 - 

Min. počet školených doktorandov po dizertačnej 
skúške v danom alebo príbuznom študijnom odbore 

0 - 

Kritérium: vedecká publikačná činnosť Habilitačné konanie 

Vedecké monografie2  

(AAA, AAB, ABA, ABB)  
0 - 

Pôvodné vedecké práce v domácom časopise 10 

Z toho minimálne 
33  

práce  
v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Current Contents 

od získania titulu PhD. 

25 
z toho  

33 
práce v časopisoch 

indexovaných 
v databáze 

Current Contents 
od získania titulu 

PhD. 

Pôvodné vedecké práce  
v zahraničnom časopise  

vo svetovom jazyku  

3 

14 

Vedecké práce v zborníkoch  
z domácich / zahraničných konferencií  

8/4 23/24 

Kritérium: uznanie vedecko-pedagogickou 
komunitou 

Habilitačné konanie 

Ohlasy na publikačnú činnosť –  
Citácie v domácom/zahraničnom časopise  

10/5  

z toho minimálne  
5 

cit. podľa databáz 
Web of Science alebo SCOPUS 

15/55 
z toho 29 

cit. podľa databáz  
Web of Science alebo 

SCOPUS 

Iné formy uznania vedecko-pedagogickou 
komunitou  

1 3 

 

POZNÁMKY 

Vecné naplnenie kritérií pre habilitačné konanie je od získania titulu PhD. 
1 2 skriptá alebo učebné texty resp. 1 učebnica 
2 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH autora (1 AH = 20 normalizovaných strán, 

  1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)  
3 CC výstupy evidované v databázach ISI WOS, vedúci autor alebo spoluautor musí mať minimálne 20 % 
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                                                                                                                   uchádzač  
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