
 

    Príloha k smernici rektora číslo 24/2021 
 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

Prerokované vo VR FMFI UK 29. 11. 2021 
Schválené vo VR UK 6. 6. 2022 

 
Odbor habilitačného a inauguračného konania:  Informatika  
  
Minimálne povinné požiadavky  Požadované minimálne hodnoty 

Doc.  Prof.  

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov   
Vzdelávacia činnosť v rozsahu:  
Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača: 

Vysokoškolská učebnica   
alebo   
učebný text, skriptá, študijné materiály 

(uvádza sa autorský podiel uchádzača)  

 
3 roky po PhD. 

3 
1 (3 AH) 

 
1 (3 AH) 

              
              

 
3 roky po doc. 

6 
1 (3 AH) 

 
2 (3 AH) 

 
 

2. Vedeckovýskumná činnosť *) 

Výstupy v kategóriách A+, A, A-, B  

z toho výstupy v kategóriách A+ a A:  

 
8 (3) 
4 (2) 

 
15 (5) 
8 (3) 

3. Ohlasy na publikačné výstupy 
Ohlasy spolu   
z toho ohlasy registrované vo  WoS alebo SCOPUS: 

 
15 
10 

 
50 
30 

4. Vedecká škola   
Výchova doktorandov **) 
Účastník/vedúci výskumného projektu  

 

 
             1/0 

 
2 

          2/1 

5. Ďalšie špecifické kritériá odboru  
 

 
 

 
 

*) V zátvorke sú počty za posledných 5 rokov.   
**) Stačí jeden skončený a jeden po dizertačnej skúške. 

 
Kategorizácia výstupov 

A+ - publikácia v časopise alebo sérii Q1 alebo Q2, alebo 
- monografia v renomovanom vydavateľstve, alebo 
- publikácia z konferencie, ktorá má zásadný význam pre širšiu medzinárodnú komunitu 

(napr.  kategória A+, A podľa zoznamu CORE), alebo 
- iná významná publikácia, ktorá má registrovaných aspoň 20 ohlasov  

A - publikácia v časopise alebo sérii Q3, alebo 
- publikácia z konferencie, ktorá má zásadný význam pre špecifickú medzinárodnú komunitu 

(napr. evidované v zozname CORE), alebo 
- iná významná publikácia, ktorá má registrovaných aspoň 10 ohlasov 

A- - publikácia v časopise alebo sérii Q4 
B - iná publikácia registrovaná vo WoS alebo SCOPUS, alebo 

- publikácia v recenzovanom zborníku konferencie s medzinárodným programovým 

výborom 
  
  
V prípade publikácií, ktoré sú dielom autorského kolektívu, publikácia a jej citácia sa započítava 

každému členovi autorského kolektívu s koeficientom jeden 



Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo 
Vedeckej rade UK a účinnosť dňom 1. septembra 2022. 
 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
predseda VR UK 

 


