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Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 
 a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

Trnavskej univerzity v Trnave,  
Teologickej fakulty v Bratislave 

 
 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 
 
 

Čl. 1 
Pedagogická prax 

 
(1) Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov 

a) Uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

b) Náplňou vyučovacej činnosti sú najmä vybrané prednášky, kompletné praktické cvičenia, vedenie 
diplomových prác a okrem toho semináre, konzultácie a tvorba študijnej literatúry v odbore (alebo 
príbuznom odbore), v ktorom sa uskutočňuje habilitácia. 

(2) Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov 

Uchádzač o vedecko-pedagogický titul „docent“ musí preukázať vykonávanie pedagogickej činnosti 
počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, vykonávanie 
pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného asistenta v rozsahu 
najmenej 50% ustanoveného týždenného pracovného času, najmä vedenie prednášok z vybraných 
kapitol, vedenie seminárov a cvičení resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania. 
 
 

Čl. 2 
Preukázanie vedeckej produktivity 

 
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom alebo príbuznom odbore, 
v ktorom sa uchádza o habilitáciu. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzača 
o habilitáciu. 

Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým: 

a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa smernice TU Bibliografická 
registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov1. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré 
už boli publikované. 

b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom alebo spolu- 
riešiteľom; 

c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa smernice TU Bibliografická registrácia 
a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov. 

Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť nahradené 
zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak. 

 
 
 

                                                 
1 Podľa smernice TU Bibliografická registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov a v zmysle 
   Vyhlášky MŠ z 18.12.2012 č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom 

registri  evidencie umeleckej činnosti.   



 2

Čl. 3 
Publikačná činnosť 

 
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú: 

1. Vedecké publikácie 

a) Jedna knižne vydaná vedecká monografia2 v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve3. Ak je 
vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, nevyžadujú sa ďalšie 
vedecké publikácie v zahraničí. 

b) Pätnásť pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a recenzovaných zborníkoch, z toho 
najmenej tri  vedecké publikácie v zahraničí v cudzom jazyku podľa odbornej profilácie 
uchádzača. 

c) Recenzie 

d) Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií 

2. Pedagogické a odborné publikácie 

V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa 
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. 

3. Možné nahrádzania 
 
Každá ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza päť pôvodných vedeckých prác (článkov, 
statí). Druhá a každá ďalšia vedecká monografia môže byť nahradená kapitolami v monografiách, 
pričom za ekvivalent monografie sa pokladajú tri  kapitoly4 v monografiách. 

 
 

Čl. 4 
Ohlasy na publikačnú činnosť 

 
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je dvadsať (z toho päť 
zahraničných) citácií alebo recenzie uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných 
publikácií. 
 

Čl. 5 
Ostatná odborná činnosť 

 
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah ostatnej odbornej činnosti uchádzača sú: 

 
a)   Aktívna účasť na konferenciách 
      Aktívna účasť na piatich domácich alebo zahraničných konferenciách. 
 
b)   Prednáškový pobyt v zahraničí 
      Uchádzač doloží potvrdenie o prednáškovom pobyte v zahraničí. 
 
c)   Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií 
      Uchádzač doloží potvrdenia o svojej práci v organizačných výboroch vedeckých konferencií. 
 

                                                 
2 Za monografiu sa počíta knižná publikácia s rozsahom min. 3 AH. Autorský hárok (AH) je 20 

normalizovaných strán, 1 strana je 1800 znakov. 
3 Vedeckú monografiu, ktorá je nezmeneným knižným vydaním rigoróznej, doktorandskej (resp. kandidátskej) 

dizertačnej práce, nemožno predložiť ako habilitačnú prácu. 
4 Rozsah kapitoly najmenej 1 AH. 
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d) Riešenie resp. spoluriešenie vedecko-výskumných úloh v národných (napr. VEGA, KEGA) 
alebo medzinárodných grantových agentúrach.        

      Uchádzač doloží potvrdenia o svojej spolupráci – ako hlavný riešiteľ alebo ako spoluriešiteľ – pri    
riešení vedecko-výskumných úloh.  

 
 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 
 

Čl. 6 
Pedagogická prax 

 
(1) Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov 

a) Uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

b) Náplňou vyučovacej činnosti sú najmä pravidelné prednášky (celosemestrové alebo ucelené 
bloky), vedenie diplomových prác, školenie doktorandov, skúšanie, tvorba štúdijnej literatúry, 
ďalej praktické cvičenia, semináre a konzultácie v odbore (alebo príbuznom odbore), v ktorom sa 
uskutočňuje vymenúvacie konanie. 

(2) Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov: 

Od uchádzača sa vyžaduje vykonávanie pedagogickej činnosti po dobu najmenej troch rokov od 
získania titulu docent v predmetoch odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-
pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore. 

Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom 
pomere s vysokou školou a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej polovice 
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia),viedol prednášky alebo semináre 
a viedol doktorandov.  

 
Čl. 7 

Preukázanie vedeckej produktivity 
 
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom odbore alebo príbuznom odbore, 
v ktorom sa uchádza o vymenovanie za profesora. Hodnotí sa stav, ktorý je aktuálny k dátumu podania 
žiadosti uchádzača o vymenúvacie konanie. 

Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým: 

a) zoznamom publikácií kategorizovaných podľa smernice UK Bibliografická registrácia 
a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli 
publikované. 

b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom; 

c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa smernice UK Bibliografická registrácia 
a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov. 

Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť nahradené 
zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak. 

 
Čl. 8 

Publikačná činnosť 
 
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú: 

1. Vedecké publikácie 
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a) Dve knižne vydané vedecké monografie5 v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve.  

b) Jedna vysokoškolská učebnica a dve skriptá alebo dva učebné texty. 

      Druhá  vysokoškolská učebnica a ďalšia v rozsahu monografie sú ekvivalentné dvom   

      učebným textom a piatim  odborným publikáciám. 

c) Štyridsať pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a recenzovaných zborníkoch, z toho  3 
výstupy kategórie A. Z celkového počtu štyridsať najmenej sedem vedeckých publikácií 
v zahraničí v cudzom jazyku podľa odbornej profilácie uchádzača. 

d) Recenzie, odborné štúdie a články. 

e) Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií. 

f) Expertízna a posudzovateľská činnosť. 

V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa 
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. 

2. Možné nahrádzania 
 
a)   Ak je vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, nahrádza päť         
vedeckých prác (článkov, statí) v zahraničí. 

b)  Každá ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza päť pôvodných vedeckých prác 
(článkov, statí), jednu vysokoškolskú učebnicu v rozsahu monografie, alebo tri  iné učebné texty (pre 
vysoké a stredné školy). Druhá a každá ďalšia vedecká monografia môže byť nahradená kapitolami 
v monografiách, pričom za ekvivalent monografie sa pokladajú tri  kapitoly6 v monografiách. 
c)   Druhá  vysokoškolská učebnica a ďalšia v rozsahu monografie sú ekvivalentné dvom  učebným 
textom a piatim  odborným publikáciám. 

 
Čl. 9 

Ohlasy na publikačnú činnosť 
 
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je štyridsať (z toho desať 
zahraničných) citácií alebo recenzií uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných 
publikácií. 
 

Čl. 10 
Ostatná odborná činnosť 

 
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah ostatnej odbornej činnosti uchádzača sú: 

 
a)   Aktívna účasť na konferenciách 
      Aktívna účasť na šiestich domácich konferenciách a troch medzinárodných alebo zahraničných    

konferenciách. 
 
b)   Prednáškové pobyty v zahraničí 
      Uchádzač doloží potvrdenia o prednáškových pobytoch v zahraničí. 
 
c)   Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností 
      Uchádzač doloží potvrdenia o svojej práci v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-  

pedagogických hodností.  
 

                                                 
5 Za monografiu sa počíta knižná publikácia s rozsahom min. 3 AH. 
6 Rozsah kapitoly najmenej 1 AH. 
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d)   Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií 
       Uchádzač doloží potvrdenia o svojej práci v organizačných výboroch vedeckých konferencií 
 
e) Riešenie resp. spoluriešenie vedeckovýskumných úloh v národných (napr. VEGA, KEGA) 

alebo medzinárodných grantových  agentúrach  
      Uchádzač doloží potvrdenia o svojej spolupráci – ako hlavný riešiteľ alebo ako spoluriešiteľ – pri      

riešení vedecko-výskumných úloh.  
 
 

Čl. 11 
Vedecká škola uchádzačov 

 
Formovanie vedeckej školy uchádzača sa dokladuje úspešným ukončením štúdia najmenej dvoch 
doktorandov, resp. jeden skončený a jeden po dizertačnej skúške a celkovým počtom školených 
doktorandov v čase podania žiadosti o vymenúvacie konanie. 
 
 

Čl. 12 
Záverečné ustanovenie 

 
Tieto kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie 
vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Teologickej fakulty 
boli schválené Vedeckou radou Teologickej fakulty TU uznesením č. 4/26.01.2017 dňa 26. 1. 2017. 
 
Tieto kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie 
vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Teologickej fakulty 
nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou Trnavskej univerzity v Trnave, 
ktorým je deň 24. 4. 2017. 
 
 
 
 
 
 
doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.    prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
      dekan                rektor 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  Trnavskej univerzity v Trnave 
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Tabelárne vyjadrenie plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„docent“ a na získanie vedecko-pedagogického titulu  „profesor“ 
Trnavskej univerzity v Trnave, Teologickej fakulty v Bratislave 

 
 

Aktivity  habilitačné inauguračné 

Pedago-
gické 

aktivity 

  1 + Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore 3 3 od doc. 
  2  Garantovanie študijného programu   

  3  
Vedenie diplomovej práce 
Príprava štud. programu 

 
 

 
 

Vedecký 
výskum 
a publi-
kačná 

aktivita 

  4 + Vedecké monografie  1 2 

  5 + 
Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice VŠ, SŠ, ZŠ s celoštátnou 
pôsobnosťou (alebo niektorej VŠ) alebo pedagogických štúdií v odb. 
časopisoch 

 1 

  6  Učebné texty alebo skriptá 1 2 

  7 + 
Vedecké práce v časopisoch a zborníkoch  

15 
40/3 

v kategórii 
A 

  8 + z toho vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch 3 7 
  9 Prehľadové práce, heslá v slovníkoch a iné   
10 Recenzie, odborné štúdie a články áno áno 
11 Umelecké práce (aj literárne)   
12 Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií áno áno 

13  
Expertízna a posudzovateľská činnosť (monografií, ved., dokt. 
a habil. prác) + + 

14 Odborné a umelecké preklady (aj literárne)   
15 + Ohlasy prác v odbornej literatúre 20 40 
16 + z toho ohlasy prác v zahraničnej odbornej literatúre 5 10 

Vedecká 
výchova 

17 + 

Vedenie doktorandov  

 

2/1 skončený 
a 1 po 

dizertačnej 
skúške 

18 
Iné vedecko-výchovné aktivity (prednášková aktivita v rámci dokt. 
štúdia, členstvo v odborovej komisii, vedenie poslucháčov v rámci 
ŠVOUČ , a i.) 

  

Ostatná 
odborná 
činnosť 

19  Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách  3 
20 + Vedecké prednášky na domácich konferenciách 5 6 
21 Prednáškové pobyty v zahraničí + + 

22 
Členstvo v zahr. a domácich redakčných radách ved. časopisov 
a zborníkov   

23 
Členstvo v komisiách pre udeľovanie ved. a vedecko-pedag. 
hodností 

 + 

24 Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií + + 

25 + 
Vedecká (vedecko-akademická) hodnosť CSc. (PhD.), resp. uznanie 
doktorandského štúdia získaného v zahraničí 

+ + 

26 + CSc. (PhD.) habilitovaný docent  + 

27 
Riešené vedeckovýskumné úlohy - KEGA, VEGA a iné domáce 
grantové úlohy + + 

28 
 

Ukončené vedeckovýskumné úlohy v rámci medzinár. grantových 
agentúr   

 29 Docentská prax  3 
  
Pozn.: položka označená „+“ je povinná kategória 
 

 
 

 


