
Plnenie kritérií na získanie titulu docent 
 

 docent 

A) Pedagogická činnosť  

1.1 Kontinuálna vzdelávacia činnosť 5 rokov 

1.2 Vedenie diplomových prác 10 

1.3 Vysokoškolská učebnica (ACA, ACB) 1   

1.4 Učebné texty a skriptá (BCI) 

(pozn. učebné texty možno nahradiť učebnicou) 
1 

1.5 Absolvované prednáškové pobyty v zahraničí 1 

1.6 Zavedenie nových študijných predmetov 1 

1.7 Vytvorenie mediálnych produktov 1 

1.8 Počet stredoškolských učebníc 

      (BCB) 

1 

1.9 Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 

    (ACC, ACD) 

2 

B) Vedecká a publikačná činnosť  

2.1 Vedecká monografia  

(AAA, AAB) 
1 

2.2 Vedecké práce v domácich a zahraničných 

vedeckých časopisoch a recenzovaných 

zborníkoch 

(ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, 

AFA, AFB, AFC, AFD) 

 (minimálny počet zahraničných výstupov je 5) 

25 

2.3 Kapitoly vo vedeckých  monografiách 

(ABC, ABD)  

2 

2.4 Redakčné a zostavovateľské práce (FAI) 2 

2.5 Expertízna a posudzovateľská činnosť (EDI) 2 

2.6 Citácie a ohlasy v domácich a zahraničných  

publikáciách  

(minimálny počet zahraničných citácii je 5) 

20 

2.7 Počet riešených grantových úloh  3  

C)  

3.1 Členstvo v redakčných radách časopisov (zborníkov) 1 

3.2 Členstvo v komisiách pre štátne skúšky 1 

3.3 Členstvo a aktívna činnosť v zahraničných 

a domácich profesijných organizáciách 

1 

3.4 Počet spracovaných expertných posudkov 2 

3.5 Vedecké ocenenia 1 

 

 

*/ v prípade spoluautorstva uchádzač/ka musí preukázať autorstvo najmenej 3 AH. Pre splnenie kritérií je pre 

každého uchádzača potrebné splniť: 

- bezpodmienečne kritéria: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 3.2 

- v pedagogickej činnosti je nutné splniť minimálne 5 kritérií 

- vo vedeckej a publikačnej činnosti (B) je nutné splniť minimálne 5 kritérií 

- v kritériách v časti C) je nutné splniť minimálne 4 kritériá 

- minimálnou podmienkou na získanie titul docent je vykonávanie pedagogickej činnosti v odbore počas 

doby najmenej troch rokov od získania tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Na výkon 

pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere 

s vysokou školou (aj v zahraničí), viedol prednášky alebo semináre,  

- minimálnou podmienkou na získanie titulu docent je publikovanie minimálne jednej A publikácie podľa 

kritérií Hodnotenia výskumnej, vedeckej a umeleckej činnosti (musí ísť o publikácie podľa WOS, 

Scopus, ERIH resp. musí ísť o iné publikácie (knihy) reprezentujúce národnú kultúru, technické 

unikátne diela, v umeleckej oblasti najvýznamnejšie diela európskeho významu) 

 


