I. Základné informácie
I.1 Vysoká škola
I.2 Fakulta
I.3 Číslo a názov študijného odboru
I.4 Typ žiadosti
I.5 Informácia o priznanom práve
I.6 Vysoká škola (fakulta) má priznané právo uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
v týchto príbuzných študijných odboroch

II. Podklady na vyhodnotenie plnenia jednotlivých kritérií akreditácie
Základná podmienka
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A1
II.1 Údaje o študijnom programe tretieho stupňa
Identifikačný kód a názov študijného programu
Forma štúdia
Časové obmedzenie priznaného práva
II.2 Údaje o študijnom programe druhého stupňa
Identifikačný kód a názov študijného programu
Forma štúdia
Časové obmedzenie priznaného práva

Vedecký alebo umelecký profil vysokej školy
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A2
II.3 Výsledok hodnotenia výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti, do ktorej patrí
študijný odbor

A,A-,B+,B,B-,C+,C,C-,D+,D

II.4 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie
výstupu. Maximálne päť výstupov.

1.
2.
3.
4.
5.
II.5 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore
s uvedením kategórie výstupu. Maximálne päť výstupov.
1.
2.
3.
4.
5.

II. 6 Najvýznamnejšie získané a úspešne riešené výskumné projekty za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore
s vyznačením medzinárodných projektov. Maximálne päť projektov.
1.
2.
3.
4.
5.
II.7 Výstupy v príslušnom študijnom odbore 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.
II.8 Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výstupov alebo umeleckých výstupov v danom študijnom odbore

Maximálne 3 500 znakov.
II.9 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KHKV-A2 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia,
vysoká škola môže doplniť, akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti
jeho plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 1 700 znakov.

Úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor a ich
dodržiavanie
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A3
Uvádza sa úplné znenie kritérií na získanie titulu docent a osobitne na získanie titulu profesor. Uvádza sa aj
dátum schválenia kritérií vedeckou radou vysokej školy.
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A4
II.10 Počet habilitačných konaní za posledných šesť rokov, v ktorých vysoká škola udelila titul docent
II.11 Údaje o úspešných žiadateľoch o habilitačné konanie

Priezvisko, meno a tituly
Študijný odbor, v ktorom pedagogicky pôsobil
Rok udelenia titulu docent
Podrobnosti o konaní

http://

II.12 Počet konaní za posledných šesť rokov, v ktorých vysoká škola predložila návrh udeliť titul profesor
II.13 Údaje o úspešných žiadateľoch o vymenovanie za profesora

Priezvisko, meno a tituly
Študijný odbor, v ktorom pedagogicky pôsobil
Rok schválenia návrhu na vymenovanie
Počet publikovaných vedeckých prác a vedeckých
výstupov kategórie A (špičková medzinárodná kvalita)
Počet vyškolených doktorandov
Počet školených doktorandov po dizertačnej skúške
Bibliografické údaje o vysokoškolskej učebnici alebo
dvoch učebných textov, ktorých bol žiadateľ autorom
Počet rokov vykonávania pedagogickej činnosti od
získania titulu docent v predmetoch študijného odboru
alebo príbuzného odboru, v ktorom bolo vymenúvacie
konanie
Podrobnosti o konaní

http://

Personálne zabezpečenie
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A5
II.14 Informácie o garantovi
Priezvisko, meno a tituly
Rok narodenia
Funkcia/študijný odbor
Titul docent

študijný odbor

rok

vysoká škola

Titul profesor

študijný odbor

rok

vysoká škola

Podiel na ustanovenom
týždennom pracovnom
čase v %

Pracovný pomer

Dátum, do ktorého je
uzatvorená pracovná zmluva

Garantované študijné programy
Pôsobí v pozícií rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca na inej vysokej
škole alebo vykonáva obdobnú prácu zahraničí

áno/nie

Garantuje študijné programy na inej vysokej škole

áno/nie

II.15 Informácie o spolugarantovi
Priezvisko, meno a tituly
Rok narodenia
Funkcia/študijný odbor
Titul docent

študijný odbor

rok

vysoká škola

Titul profesor

študijný odbor

rok

vysoká škola

Pracovný pomer

Podiel na ustanovenom
týždennom pracovnom
čase v %

Dátum, do ktorého je
uzatvorená pracovná zmluva

Garantované študijné programy
Pôsobí v pozícií rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca na inej vysokej
škole alebo vykonáva obdobnú činnosť v zahraničí

áno/nie

Garantuje študijné programy na inej vysokej škole

áno/nie

II.16 Informácie o spolugarantovi
Priezvisko, meno a tituly
Rok narodenia
Funkcia/študijný odbor
Titul docent

študijný odbor

rok

vysoká škola

Titul profesor

študijný odbor

rok

vysoká škola

Pracovný pomer

Podiel na ustanovenom
týždennom pracovnom
čase v %

Dátum, do ktorého je
uzatvorená pracovná zmluva

Garantované študijné programy
Pôsobí v pozícií rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca na inej vysokej
škole alebo vykonáva obdobnú činnosť v zahraničí

áno/nie

Garantuje študijné programy na inej vysokej škole

áno/nie

II.17 Požiadavky aplikované pri výberovom konaní na obsadenie funkcie profesora alebo docenta, ktorý garantuje alebo
spolugarantuje habilitačné konanie alebo konanie na vymenovanie profesora

Uvádzajú sa požiadavky aplikované pri obsadzovaní miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora alebo
docenta, ktorý je garantom alebo spolugarantom, t. j., ako a čím konkrétne splnil garant alebo spolugarant
požiadavky vo výberovom konaní. Maximálne 7 000 znakov.
II.18 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KHKV-A5 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia,
vysoká škola môže doplniť, akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti
jeho plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 1 700 znakov.
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A6
II.18 Zloženie vedeckej rady vysokej školy
Priezvisko, meno a tituly

Študijný odbor

Vysoká škola/pracovisko

Študijný odbor

Vysoká škola/pracovisko

1.
2.
II.19 Zloženie vedeckej rady fakulty
Priezvisko, meno a tituly

1.
2.

III. Spolu s formulárom sa predkladajú tieto doklady:
Počet
III.1 Životopisy žiadateľov o udelenie titulu docent alebo profesor
III.2 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky garanta a spolugarantov

III.3 Kritériá na obsadzovanie funkcií profesor a docent
III.4 Čestné vyhlásenie garanta a spolugarantov
III.5 Rokovací poriadok vedeckej alebo umeleckej rady vysokej školy (a fakulty)
III.6 Zoznam dokumentov predložených ako príloha k žiadosti

