UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na UMB
III. Ekonómia a manažment
Schválené Vedeckou radou UMB 6/11/2008

Kritériá habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
Úvod
Vedecko-pedagogické tituly docent a profesor patria vysokoškolským učiteľom
a výskumným pracovníkom, ktorí pedagogicky a vedecky pôsobia na vysokej škole v odbore,
v ktorom sa o titul uchádzajú alebo v príbuznom odbore. Svojimi vedeckými prácami
vytvorili ucelené dielo a sú v odbore uznávanou vedeckou osobnosťou.
Kritériá Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vychádzajú z kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov, ktoré sú platné rozhodnutím MŠ SR v súlade s § 82
ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov od 15. júna 2008.
Zohľadňujú vedecké zameranie a orientáciu publikačnej činnosti Ekonomickej fakulty
UMB a fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku v oblasti výskumu ekonómia
a manažment.

A. Kritériá habilitácie a inaugurácie
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Výchova študentov – diplomantov
Výchova študentov – bakalárov
Garant predmetu
Garant/spolugarant študijného programu
Príprava plánu nového študijného programu
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Vedecké monografie
Vedecké štúdie v zahraničných vedeckých časopisoch a
recenzovaných zborníkoch
Domáce/medzinárodné výskumné projekty
VEGA, KEGA, APVV, 7.RP a iné
Citácie/ohlasy prác v domácich časopisoch, vedeckých
zborníkoch, monografiách, VŠ učebniciach a učebných
textoch
Citácie /ohlasy v zahraničných časopisoch, vedeckých
zborníkoch, monografiách, VŠ učebniciach a učebných
textoch
Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice pre VŠ, SŠ,
odbornej monografie
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Vysokoškolské učebné texty
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Vedecké štúdie v domácich vedeckých časopisoch
a recenzovaných zborníkoch:
– vo vedeckom časopise, z toho
vo vedeckom karentovanom časopise
– v recenzovanom zborníku
Vedecké prednášky na zahraničných vedeckých
podujatiach
Vedecké prednášky na domácich vedeckých podujatiach
Prehľadové práce/heslá v slovníkoch
Odborné články/recenzie v časopisoch a recenzovaných
zborníkoch
Ocenenia publikovaného diela
Abstrakt príspevku na medzinárodnú konferenciu
Abstrakt príspevku na domácu konferenciu
Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých
publikácií
Expertízna a posudzovateľská činnosť vedeckých
monografií, odborných knižných publikácií,
habilitačných prác, dizertačných prác, vedeckých
projektov
Iné vedeckovýskumné aktivity (prednášky
v doktorandskom štúdiu, posudky na dizertačné práce,
vedenie študentov v ŠVA)
Prednáškové, resp. výskumné pobyty v zahraničí
(celková doba môže napĺňať viacero pobytov)
Členstvo v zahraničných/domácich redakčných radách
vedeckých časopisov a zborníkov
Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckoakademických hodností (akademických titulov)
Členstvo vo výboroch vedeckých konferencií
Posudky odborných statí, diplomových prác
Ocenenia vedeckej práce
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* 1 ukončený doktorand a 1 doktorand po vykonaní dizertačnej skúšky

B. Podmienky plnenia kritérií na Ekonomickej fakulte UMB
1. Požaduje sa, aby uchádzač splnil všetky obligatórne kritériá (O) bez
alternovania.
2. Fakultatívne kritériá (F) predstavujú požiadavky, z ktorých uchádzač musí
splniť minimálne dve kritériá. Ich plnenie je možné alternovať aktivitami
obligatórne alebo fakultatívne určenými nad stanovený počet, ktoré sú uvedené v
kritériách.
3. Obligatórne kritérium „Pedagogická činnosť v odbore“ znamená, že
a. uchádzač o habilitáciu pôsobí v študijnom odbore, v ktorom sa má udeliť
vedecko-pedagogický titul docent alebo v príbuznom odbore minimálne 5
rokov a je s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný
pracovný čas alebo minimálne 7 rokov, ak je s vysokou školou v pracovnom
pomere na kratší týždenný pracovný čas;
b. uchádzač o vymenovanie za profesora pôsobí v študijnom odbore, v ktorom sa
má udeliť vedecko-pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore 10

rokov (z toho najmenej 5 rokov od získania titulu docent) a je s vysokou
školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo
minimálne 12 rokov (z toho najmenej 5 rokov od získania titulu docent), ak je
s vysokou školou v pracovnom pomere na kratší týždenný pracovný čas.
4. Obligatórne kritérium „Výchova doktorandov“
V prípade, ak uchádzač plní kritérium výchovy doktorandov nad obligatórne
stanovený počet možno tento alternovať za výchovu diplomantov v pomere 1
doktorand alternácia 7 diplomantov. Opačná alternácia je neprípustná.
5. Obligatórne kritérium „Vedecké monografie“
Za vedeckú monografiu sa pokladá monotematické vedecké dielo v rozsahu
najmenej 3 autorských hárkov (1 autorský hárok je 20 normalizovaných strán
textu). Vedecká monografia bola pred publikovaním posudzovaná uznávanými
odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii, zvyčajne na rube titulnej strany.
Ak uchádzač plní kritérium vedeckých monografií nad obligatórne stanovený počet
(docent – 1, profesor – 2), možno ju alternovať takto:
1 vedecká monografia
alternácie:
4 vedecké štúdie v domácich vedeckých časopisoch
7 vedeckých štúdií v domácich recenzovaných zborníkoch
6. Obligatórne kritérium „ Vedecké štúdie v zahraničných vedeckých časopisoch
a recenzovaných zborníkoch“
Vedecká štúdia zverejňuje originálne (pôvodné) výsledky vlastnej vedeckej práce vo
vedeckých časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch.
Ak uchádzač plní kritérium nad obligatórne stanovený počet vedeckých štúdií
v zahraničí (docent –5, profesor – 10), možno ho alternovať takto:
1 vedecká štúdia v zahraničnom vedeckom časopise
alternácia:
2 vedecké štúdie vo vedeckom časopise doma
3 vedecké štúdie v recenzovanom zborníku doma
1 vedecká štúdia v recenzovanom zborníku v zahraničí
alternácia:
2 vedecké štúdie v recenzovanom zborníku doma
2 vedecké štúdie v zahraničnom vedeckom časopise
alternácia:
1 vedecká štúdia v karentovanom časopise
7. Fakultatívne kritérium „Vedecké štúdie v domácich vedeckých časopisoch
a recenzovaných zborníkoch“
Ak uchádzač o habilitáciu alebo vymenovanie za profesora neplní kritérium
publikovania v karentovanom časopise, možno jednu vedeckú štúdiu v karentovanom
časopise alternovať : 3 vedecké štúdie vo vedeckom časopise doma
8. Doplňujúce kritériá (D) musí uchádzač splniť podľa vlastného výberu
minimálne šesť kritérií.

