KRITÉRIÁ NA HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE NA VYMENÚVANIE PROFESOROV
V AKADÉMII POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
SCHVÁLENÉ VEDECKOU RADOU DŇA 18. 03. 2014

Požiadavky obligatórne
(Minimálne podmienky)

1.

2.
3.

4.

Vedecká hodnosť
Vedecko-akademická hodnosť
Akademický titul
Vedecko-pedagogický titul
Vedecké a pedagogické pôsobenie na
vysokej škole 1

Vedenie doktorandov

Vymenúvacie
konanie
CSc., DrSc.
PhD.
PhD.
habilitovaný docent
10 rokov
z toho najmenej 5
rokov po úspešnej
habilitácii 2

Vysokoškolská učebnica

1
najmenej 5 AH

6.

Vedecká monografia

2
najmenej 8 AH

7.

Riešenie vedeckovýskumnej úlohy 3

8.

Autorstvo (spoluautorstvo) skrípt alebo
učebných textov
Vedecké štúdie (pôvodné vedecké práce)
v domácich recenzovaných časopisoch
a zborníkoch4

11. Citácie a odkazy v domácich
publikáciách 4
12. Citácie a odkazy v zahraničných
publikáciách 4
13. Celkový počet pôvodných vedeckých prác
a výstupov kategórie A podľa podrobných
pravidiel hodnotenia oblasti výskumu 23
Bezpečnostné služby

1

2

5.

10. Vedecké štúdie (pôvodné vedecké práce)
v zahraničných recenzovaných
časopisoch a zborníkoch 4

Z toho v
magisterskom a
doktorandskom
štúdiu na APZ
odprednášať
minimálne 30 h.

Úspešne vyškolil
najmenej
1 doktoranda

9.

Poznámky

1
zodpovedný riešiteľ

AH = autorský hárok
(36 000 znakov,
vrátane medzier)

Zodpovedný
riešiteľ
vedeckovýskumnej
úlohy, ktorá je
súčasťou plánu
VVČ činnosti
Akadémie PZ.

4
najmenej 12 AH
20
z toho najmenej 6
po úspešnej
habilitácii
6
z toho najmenej 2
po úspešnej
habilitácii
20
z toho najmenej 6
po úspešnej
habilitácii
8
z toho najmenej 4
po úspešnej
habilitácii

najmenej
3

Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou
školou (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre a viedol doktorandov.
2
V danom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.
3
Vylučujú sa úlohy, ktorých projekty a záverečné správy neboli oponované na Akadémii PZ a verejne publikované.
4
Vykonávanie výskumnej, vývojovej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane ohlasov v príslušnom vednom
odbore.

Kritériá na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Doplňujúce pedagogické, vedecké a publikačné aktivity uchádzača
1.

Vypracovanie učebných programov pre študijný predmet

2.

Prednášky v rámci doktorandského štúdia

3.

Vyžiadané referáty na zahraničných vedeckých seminároch a konferenciách

4.

Vyžiadané referáty na domácich vedeckých seminároch a konferenciách

5.

Prednáškové pobyty na pozvanie zahraničnou ustanovizňou

6.

Vypracovanie scenárov na odborne náročné témy prezentovaných v médiách

7.

Odborné články v periodikách (vrátane denníkov)

8.

Členstvo v zahraničných redakčných radách vedeckých a odborných časopisov

9.

Členstvo v domácich redakčných radách vedeckých a odborných časopisov

10.

Členstvo v komisiách pre udeľovanie akademických alebo vedecko-pedagogických titulov
a vedeckých hodností

11.

Členstvo v celoštátnych odborných komisiách

12.

Recenzie kvalifikačných prác (habilitačných a doktorandských)

13.

Členstvo v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických podujatí

14.

Vedenie diplomantov

15.

Iné vedecko-pedagogické a publikačné aktivity

Uchádzač o habilitačné konanie musí vykazovať aktivity najmenej v 4 položkách.
Uchádzač o vymenúvanie za profesora musí vykazovať aktivity najmenej v 8 položkách.

