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Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na

Ekonomickej fakulte UJS

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) a i) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov  (ďalej  zákon)  Vedecká  rada  Ekonomickej  fakulty  Univerzity  J. Selyeho
prerokovala  Všeobecné  kritériá  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov  a  docentov  a  konkrétne
podmienky  výberového  konania  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov  na  Ekonomickej  fakulte
Univerzity J. Selyeho (ďalej EF UJS) a predložila ich na schválenie Vedeckej rade Univerzity J.
Selyeho.

Čl. 1

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcie profesora
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko- pedagogický titul

„profesor“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore
(§ 75 ods. 6 zákona).

2. Vysokoškolský  učiteľ,  ktorý  má  vedecko-pedagogický  titul  "profesor"  a  vykonáva  funkciu
profesora,  je  počas  pôsobenia  v  tejto  funkcii  riadnym profesorom príslušnej  vysokej  školy.
Vysokoškolský  učiteľ,  ktorý  má  vedecko-pedagogický  titul  "docent"  a  vykonáva  funkciu
profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym profesorom príslušnej vysokej školy.
Ak  mimoriadny  profesor  vysokej  školy  získa  počas  svojho  pôsobenia  vo  funkcii  profesora
vedecko-pedagogický titul "profesor", stáva sa riadnym profesorom vysokej školy. (§ 75 ods. 7
zákona).

3. Uchádzač o funkciu profesora na fakulte musí splniť povinnosti a požiadavky na výkon funkcie
vedené v § 75 ods. 4 zákona a pracovnú činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č.
341/2004 Z.z. (17. Školstvo a telovýchova, platová trieda 14, pracovné činnosti 01). 

Čl. 2

Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcie docenta 
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie  docenta  je  vedecko-pedagogický titul

„docent“ v študijnom odbore, na ktorý a funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore (§
75 ods. 6 zákona).

2. Uchádzač o funkciu docenta na fakulte musí splniť povinnosti a požiadavky na výkon funkcie
uvedené v § 75 ods. 5 zákona a pracovnú činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č.
341/2004 Z.z. (17. Školstvo a telovýchova, platová trieda 13, pracovné činnosti 01).

Čl. 3 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

Kategória Kritériá Navrhované
kritériá

Poznámky

doc. prof.
1 Pedagogická prax v odbore (roky) 4 8  
2 Vysokoškolské učebnice (počet  /  AH) –

ACA , ACB
 1 / 3  

3 Skriptá a učebné texty (počet / AH) – BCI 1 / 3 2 / 5 možnosť  substitúcie
kategóriou 2

4 Počet vedených záverečných prác 10 20  

2



5 Počet  doktorandov,  ktorí  získali  titul
PhD., CSc., Dr.

 2  

6 Vedecké  práce  v  domácich  a
zahraničných  časopisoch  evidovaných  v
databázach WOS alebo Scopus s IF>0,25
alebo SNIP>0,25 

3 6 u  docenta  sa  vyžadujú
min.  2  výstupy  a  u
profesora 4 výstupy  v
databáze  WOS  s
IF>0,25

7 Vedecké  práce  v  domácich  a
zahraničných  časopisoch  a  knižné
publikácie  (AAA,  AAB,  ABA,  ABB,
ABC,  ABD,  ACC,  ACD,  ADE,  ADF,
AEC, AED, ADM) 

5 10 možnosť  substitúcie
kategóriou 6

8 Príspevky  publikované  v  zborníku
zahraničnej konferencie 

5 10 možnosť  substitúcie
kategóriou 6

9 Príspevky  publikované  v  zborníku
domácej konferencie 

5 10 možnosť  substitúcie
kategóriou 6

10 Citácie  v  domácich  a  zahraničných
publikáciách  registrovaných  v  citačných
indexoch WOS a v databáze Scopus

5 10  

11 Citácie  v  domácich  a  zahraničných
publikáciách  neregistrovaných  v
citačných indexoch 

5 10 možnosť  substitúcie
kategóriou 10

12 Ukončené  grantové  a  iné  výskumné
úlohy  (zodpovedný  riešiteľ  alebo
koordinátor)

1 2  

13 Ukončené  grantové  a  iné  výskumné
úlohy (spoluriešiteľ)

2 4 možnosť  substitúcie
kategóriou 12

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia

1. Pracovné povinnosti profesorov a docentov sú stanovené v zákone (§ 75 ods. 4 a ods. 5).
2. Všeobecné  kritériá  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov a  docentov  a  konkrétne  podmienky

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej fakulte Univerzity J.
Selyeho prerokovala Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho dňa 28. apríla
2017.

3. Všeobecné  kritériá  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov a  docentov  a  konkrétne  podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej fakulte Univerzity J.
Selyeho schválila Vedecká rada Univerzity J. Selyeho dňa 5. mája 2017.

4. Všeobecné  kritériá  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov a  docentov  a  konkrétne  podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej fakulte Univerzity J.
Selyeho nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity J. Selyeho.

V Komárne dňa 5. mája 2017.

...........................................................

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
predseda Vedeckej rady UJS

........................................................…

RNDr. Peter Csiba, PhD.
predseda Vedeckej rady EF UJ
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