
I. Základné údaje 
I.1 Priezvisko, meno, tituly  
I.2 Rok narodenia  
I.3 Názov a adresa pracoviska  
I.4 E-mailová adresa:   

II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste 
 Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok  Odbor a program 

Vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa 
   

Vysokoškolské vzdelanie 

tretieho stupňa 
   

Titul docent    
Titul profesor    
Doktor vied    
Ďalšie vzdelávanie    

III. Zabezpečované činnosti 
III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené 

 Bakalárske Diplomové Dizertačné 

Počet     
III.2 Aktuálna pedagogická činnosť 

Uvádza sa zoznam aktuálne vyučovaných predmetov vo forme názov predmetu, stupeň štúdia, pre ktorý je 

predmet určený, typ zabezpečovanej vzdelávacej činnosti. Uvádzajú sa len predmety vyučované v rámci vysokej 

školy, ktorá predkladá žiadosť. 
III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť 

Uvádza sa zoznam najviac piatich  vybraných, v minulosti vyučovaných predmetov. Uvádza sa názov predmetu, 

stupeň štúdia, pre ktorý bol predmet určený, akademický rok, v ktorom bol predmet vyučovaný, typ 

zabezpečovanej vzdelávacej činnosti. Ak bol predmet vyučovaný na inej vysokej škole, uvádza sa aj názov 

vysokej školy, na ktorej bol predmet vyučovaný. 
III.4 Aktuálna tvorivá činnosť 

Uvádza sa zoznam aktuálnych výskumných projektov alebo umeleckých projektov, na ktorých riešení 

zamestnanec participuje. Ak ide o vedúceho projektu, uvádza sa táto skutočnosť osobitne. Je možné uviesť aj 

výskumné projekty pre hospodársku sféru. 

IV. Profil kvality tvorivej činnosti 
IV.1 Prehľad výstupov 

 Celkovo Za posledných šesť rokov 

Počet výstupov evidovaných vo Web of 

Science alebo Scopus 
  

Počet výstupov kategórie A   

Počet výstupov kategórie B   
Počet citácií Web of Science alebo 

Scopus, v umeleckých študijných 

odboroch počet ohlasov v kategórii A 
  

Počet projektov získaných na 

financovanie výskumu, tvorby 
  

Počet pozvaných prednášok na 

medzinárodnej/národnej úrovni 
.../... ... /... 

IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  

päť. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za 

posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov. 

1. 
 

2. 
 



3. 
 

4. 
 

5. 
 

IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. 

Maximálne päť projektov. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. 

Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup. 

1. 
Okrem informácií o výstupe sa uvádzajú aj informácie o ohlasoch k nemu. 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach 

Maximálne 7 000 znakov. 

V. Doplňujúce informácie 
V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom 

Uvádza sa len u garanta a spolugaranta študijného programu. Zabezpečované aktivity by mali preukázať, že 

garant má podstatný vplyv na uskutočňovanie študijného programu. Maximálne 3 500 znakov. 
V.2 Ďalšie aktivity 

Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo tvorivou činnosťou. 

Maximálne 3 500 znakov. 
Dátum poslednej aktualizácie  

 


