Konkrétne podmienky
na obsadzovanie funkčných miest docentov v študijných odboroch
filológia, politické vedy, psychológia, filozofia, historické vedy a sociálna práca
na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čl. I Kvalifikačné predpoklady
1. Uchádzač získal vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore zodpovedajúcom vymedzenej
oblasti vzdelávania a vymedzenej oblasti vedy.
2. Ak uchádzač nezískal vedecko-pedagogický titul „docent“, podmienkou na obsadenie
funkčného miesta docenta je plnenie požiadaviek uvedených v Kritériách na získanie
vedecko-pedagogického titulu docent na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej
len „UPJŠ“) platných v čase obsadenia funkčného miesta docenta; ak UPJŠ nemá priznané
práva na uskutočňovanie habilitačného konania a inauguračného konania v danom
študijnom odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej vysokej
školy v Slovenskej republike v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného
konania alebo v inom obdobnom odbore priradenom k príslušnému študijnému odboru.
3. Uchádzač aktuálne vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore alebo v súvisiacom
odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole.
Čl. II Pedagogická činnosť
1. Minimálnou podmienkou na obsadenie funkčného miesta docenta je vykonávanie
pedagogickej činnosti počas najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania
tretieho stupňa v študijných programoch študijného odboru, ku ktorému je priradený
odbor habilitačného konania a inauguračného konania. Na výkon pedagogickej činnosti
sa zohľadňuje len obdobie, počas ktorého bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou
školou (vrátane zahraničia), a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej 1/3
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia) alebo vykonával
pedagogickú činnosť v rozsahu, ktorá zodpovedá 50 % normatívu kontaktnej výučby
odborného asistenta stanovenom vnútorným predpisom UPJŠ.
2. Preukázanie, že uchádzač vykonával pedagogickú činnosť v požadovanom rozsahu a
štruktúre prostredníctvom niektorých týchto aktivít a výstupov: viedol najmä prednášky z
vybraných kapitol, semináre a cvičenia, hodnotil študentov, viedol a oponoval
záverečné práce (bakalárske, magisterské vrátane dizertačných v pozícii školiteľakonzultanta), podieľal sa na tvorbe študijných materiálov, poskytoval konzultácie pre
študentov, zabezpečoval exkurzie a odborné praxe študentov, resp. iné
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zodpovedajúce formy vyučovania, viedol nadaných študentov stredných a vysokých
škôl v rámci odborných krúžkov alebo súťaží (napr. predmetové olympiády,
stredoškolská odborná činnosť, študentská vedecká odborná činnosť, umelecká
činnosť), viedol projekty v oblasti rozvoja vzdelávania alebo sa zúčastnil na ich
riešení.
3. Preukázanie, že uchádzač sa podieľal na rozvoji vzdelávania alebo študijného programu
prostredníctvom výstupov pedagogickej činnosti vo forme tvorby študijných
materiálov (VŠ učebnica alebo kapitola vo VŠ učebnici, učebný text, skriptum alebo
textová pomôcka, výučbový film, e-learningový kurz obsahujúci obsahovú,
distribučnú a riadiacu zložku vzdelávania v príslušnom študijnom odbore, zavedenie
nových jednotiek do študijného programu, výučbový softvér a učebné pomôcky).
4. Preukázanie niektorých iných relevantných aktivít v oblasti vzdelávania, napr.
absolvovaním výučby v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ sumárne v rozsahu
minimálne 10 dní, organizovaním alebo odbornou garanciou vzdelávacích aktivít
(workshop, seminár, výstava, odborná exkurzia a pod., preukázaním rozvíjania jazykových,
pedagogických alebo digitálnych zručností a spôsobilostí, tvorbou výučbových kazuistík,
oceneniami za pedagogickú činnosť, pozvanými odbornými prednáškami na ZŠ/SŠ alebo
spoluprácou na ďalšom vzdelávaní, zapojením sa do celoživotného vzdelávania, vedením
akreditovaných kurzov a pod).
5. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých odborov
habilitačného konania a inauguračného konania sú uvedené v tabuľke (Príloha 1).
Čl. III Tvorivá činnosť
1. V rámci tvorivej činnosti sa vyžaduje plnenie týchto kritérií:
a) účasť na výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska, účasť na
organizovaní vedeckých podujatí a zverejňovanie výsledkov tvorivej činnosti v podobe
vedeckých prác alebo iných výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu,
intenzite, miere autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným
zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a
inauguračného konania;
b) preukázanie, že uchádzač je uznaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch v
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, napr. absolvovaním
prednáškových pobytov v zahraničí, ale najmä preukázaním ohlasov na
publikované vedecké práce a výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte,
štruktúre a ďalších atribútoch zodpovedajúcich medzinárodným zvyklostiam a
osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania
(autocitácie sa vylučujú).
2. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých odborov
habilitačného konania a inauguračného konania sú uvedené v Prílohe 1. Publikované
vedecké práce alebo iné výstupy tvorivej činnosti a ohlasy na publikované vedecké práce
alebo iné výstupy tvorivej činnosti sa dokladajú výpisom z akademickej knižnice
overeným jej zodpovedným pracovníkom. V prípade zamestnancov UPJŠ ide o výpis z
Univerzitnej knižnice UPJŠ overený jej zodpovedným pracovníkom. V prípade vysokých
škôl, ktoré sú prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ide o
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výstup z príslušnej akademickej knižnice overený prodekanom, v ktorého kompetencii je
vedeckovýskumná činnosť fakulty, alebo dekanom príslušnej fakulty vysokej školy. V
prípade ostatných uchádzačov, ktorých publikačná činnosť a ohlasy sú spracované na
základe Zmluvy o bibliografickej registrácii, ide o výpis z Univerzitnej knižnice UPJŠ overený
jej zodpovedným pracovníkom.
3. V rámci plnenia tvorivej činnosti sa požaduje, aby uchádzač preukázal, že svojimi
vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného
konania ucelené vedecké dielo.
Čl. IV Ďalšie požiadavky

1. Uchádzač do výberového konania predloží profesijný životopis, úradne overené doklady o
vzdelaní, doklady o získaných vedecko-pedagogických a akademických tituloch a doklady
preukazujúce plnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta podľa prílohy.
2. Plnenie kritérií je uchádzač povinný doložiť podľa druhu kritéria potvrdením o dĺžke trvania
pedagogickej činnosti, zoznamom publikačnej činnosti a ohlasov na ňu v členení, ktoré
umožňuje overenie plnenia jednotlivých kritérií, potvrdením o účasti vo vedeckých a iných
projektoch.
Čl. V Záverečné ustanovenia
1. Tieto podmienky na obsadzovanie funkčných miest docentov boli schválené vo Vedeckej
rade Filozofickej fakulty UPJŠ dňa 18. 2. 2022.
2. Tieto podmienky na obsadzovanie funkčných miest docentov nadobúdajú platnosť a
účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Filozofickej fakulty UPJŠ.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

3

Študijný odbor

Odbor HaIK

Filológia

Filológia

Politické vedy

Psychológia

Filozofia

Historické vedy

Sociálna práca

Neslovanské
jazyky a literatúry

Literárna veda

Politológia

Sociálna
psychológia a
psychológia
práce

Dejiny filozofie

Slovenské dejiny Integratívna
sociálna práca

1. Pedagogická činnosť
a)

Minimálny počet rokov
vykonávania pedagogickej
činnosti od vysokoškolského
vzdelania tretieho stupňa v
študijnom odbore alebo v
súvisiacom odbore

b) Celkový počet iných
pedagogických aktivít (napr.
vedenie úspešne ukončených
bakalárskych prác, vedenie
nadaných študentov, účasť v
projektoch z oblasti vzdelávania
a pod.)
c) Počet úspešne ukončených
diplomantov

d) Celkový počet výstupov
pedagogickej činnosti

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5
5
(komisia môže
(komisia môže
zohľadniť
zohľadniť vedenie vedenie prác v 3.
prác v 3. stupni v
stupni v pozícii
pozícii konzultanta)
konzultanta)
1 VŠ učebnica
alebo skriptá a
učebné texty

1 VŠ učebnica
alebo skriptá a
učebné texty

5
(komisia môže
zohľadniť
vedenie prác v 3.
stupni v pozícii
konzultanta)
1 VŠ učebnica
alebo skriptá a
učebné texty

5
5
(komisia môže
(komisia môže
zohľadniť
zohľadniť
vedenie prác v 3. vedenie prác v 3.
stupni v pozícii
stupni v pozícii
konzultanta)
konzultanta)
1 VŠ učebnica
alebo skriptá a
učebné texty

1 VŠ učebnica
alebo skriptá a
učebné texty

5
5
(komisia môže
(komisia môže
zohľadniť
zohľadniť
vedenie prác v 3. vedenie prác v 3.
stupni v pozícii
stupni v pozícii
konzultanta)
konzultanta)
1 VŠ učebnica
alebo skriptá a
učebné texty

1 VŠ učebnica
alebo skriptá a
učebné texty

2. Tvorivá činnosť
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a) Celkový počet výstupov tvorivej
činnosti

b) Miera autorského vkladu

c) Kvalitatívny ukazovateľ výstupov
tvorivej činnosti

23 výstupov
tvorivej činnosti, z
toho 2 účasti na
riešení vedeckého
grantového
projektu

24 výstupov
24 výstupov
23 výstupov
23 výstupov
23 výstupov
23 výstupov
tvorivej činnosti, tvorivej činnosti, tvorivej činnosti, tvorivej činnosti, tvorivej činnosti, tvorivej činnosti,
z toho 2 účasti na z toho 2 účasti na z toho 2 účasti na z toho 2 účasti na z toho 2 účasti na z toho 2 účasti na
riešení
riešení
riešení
riešení
riešení
riešení
vedeckého
vedeckého
vedeckého
vedeckého
vedeckého
vedeckého
grantového
grantového
grantového
grantového
grantového
grantového
projektu
projektu
projektu
projektu
projektu
projektu

prvoautorstvo
alebo minimálne
40 % podiel vo
všetkých

prvoautorstvo
alebo minimálne
40 % podiel vo
všetkých

prvoautorstvo
alebo minimálne
40 % podiel vo
všetkých

aspoň 40 %
autorský podiel v
3 pôvodných
vedeckých

prvoautorstvo
alebo minimálne
40 % podiel vo
všetkých

prvoautorstvo
alebo minimálne
40 % podiel vo
všetkých

prvoautorstvo
alebo minimálne
40 % podiel vo
všetkých

predkladaných
publikačných
výstupoch

predkladaných
publikačných
výstupoch

predkladaných
publikačných
výstupoch

prácach
registrovaných vo
WOS/Scopus/ERI
H+

predkladaných
publikačných
výstupoch

predkladaných
publikačných
výstupoch

predkladaných
publikačných
výstupoch

1 vedecká
monografia, 3
pôvodné vedecké
práce registrované
vo
WoS/Scopus/ERIH+
alebo kapitoly vo
vedeckých
monografiách
vydané v
zahraničných
vydavateľstvách
(ABC) alebo
vedecké práce v
zahraničných
recenzovaných
vedeckých
zborníkoch,
monografiách
(AEC), 17
pôvodných
vedeckých prác inej
kategórie alebo
knižných publikácií

1 vedecká
monografia, 4
pôvodné vedecké
1 vedecká
práce
monografia, 6
registrované vo
pôvodných
1 vedecká
1 vedecká
1 vedecká
WoS/Scopus/ERI
vedeckých prác
monografia, 5
monografia, 6
1 vedecká
monografia, 4
pôvodných
H+ alebo
registrovaných vo
pôvodných
pôvodné vedecké monografia, 3
vedeckých
prác
pôvodné vedecké
WoS/Scopus
pôvodné vedecké vedeckých prác
práce
práce
registrovaných
v
/ERIH+ alebo
práce
registrované vo
registrovaných vo
publikované v
databázach
pôvodných
WoS/Scopus/
WoS/Scopus/ERI registrované vo
zahraničných
vedeckých prác WoS/Scopus/ERI
WOS/Scopus/ERI
ERIH+ alebo
H+
alebo
časopisoch, 17
H+ alebo
publikovaných
v
pôvodných
pôvodné vedecké H+, v ktorých má
pôvodných
pôvodných
zahraničných
uchádzač aspoň vedeckých prác
práce
vedeckých prác
vedeckých prác
časopisoch, 15
40 % autorský
publikované v
publikovaných v
inej kategórie; z
publikovaných v
pôvodných
podiel, 17
zahraničných
zahraničných
tohto počtu
zahraničných
vedeckých prác
pôvodných
časopisoch, 17
časopisoch, 14
možno nahradiť
časopisoch, 15
inej
kategórie,
pôvodných
vedeckých prác
pôvodných
tri pôvodné
pôvodných
napr.
vedeckých
prác
vedeckých
prác
inej
kategórie
vedecké práce 4
vedeckých prác
monografie,
inej kategórie
inej kategórie
závažnými
kapitoly v
inej kategórie
umeleckými
monografiách,
výstupmi
štúdie
vytvorenými
jedným autorom
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d) Ohlasy uvedené v citačných
databázach WoS, SCOPUS

5

e) Ohlasy v zahraničných
publikáciách (aj mimo databáz
WOS, SCOPUS)

15
(vyšším počtom
ohlasov v
uvedených
databázach možno
nahradiť ďalšie
ohlasy v
zahraničných
publikáciách)

10 ohlasov v
10 ohlasov
databázach
registrovaných
v
WoS/Scopus
citačných
alebo v
databázach
zahraničných
WoS/Scopus
publikáciách (z
alebo v
uvedeného počtu
zahraničných
ohlasov 2 ohlasy
publikáciách (aj
možno nahradiť
mimo databáz
ohlasmi na
WoS/Scopus)
umeleckú činnosť

-

-

10

3

10 ohlasov v
zahraničných
publikáciách (aj
mimo databáz
WoS/Scopus)

-

5

-

5

10
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