
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

MATERIÁLY K VYMENÚVACIEMU KONANIU ZA PROFESORA
(predkladá sa predsedovi vedeckej rady FCHPT)

  1) Sumárny prehľad pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti (vzor 1P) 1x
      (poslať aj e-mailom na adresu: maria.kutesova@stuba.sk)
  2) Písomná žiadosť uchádzača adresovaná predsedovi
      vedeckej rady FCHPT s uvedením odboru pre vymenovanie
      za profesora 3x
  3) Životopis uchádzača z hľadiska odborného, pedagogického, vedeckého a 
      morálneho vývoja 4x
  4) Doklad o získaní VŠ vzdelaniax/ 2x
  5) Doklad o získaní akademicko-vedeckého titulu (Dr.), alebo 
      vedecko-akademickej hodnosti (PhD.), alebo vedeckej hodnosti 
      (CSc., DrSc.)x/ 2x
  6) Doklad o vymenovaní za docentax/ 2x
  7) Hodnotenie pedagogickej činnosti uchádzača, v ktorom sa uvedú výsledky 
      dosiahnuté v tejto oblasti (včítane skrípt), podpísané riaditeľom ústavu (ak je 
      uchádzač riaditeľom ústavu, podpisuje dekan) 4x
      (napr.: - podiel uchádzača na zavedení nového učebného predmetu a jeho 
                   zabezpečení učebnými textami, resp. učebnicami,   
                 - uvedú sa predmety, ktoré navrhovaný prednáškovo zabezpečuje a
                   zabezpečoval,
                 - či zavádza moderné didaktické postupy vedúce k regulácii 
                   samoštúdia u študentov,
                 - uviesť mieru podielu na rozvoji učebného predmetu v celosvetovom
                   porovnaní a pod. so zohľadnením doby pedagogickej praxe docenta)
  8) Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti uchádzača, v ktorom sa uvedú 
      výsledky dosiahnuté v tejto oblasti, podpísané riaditeľom ústavu (ak je 
      uchádzač riaditeľom ústavu, podpisuje dekan) a prodekanom pre VVČ 4x
      (V hodnotení uviesť tiež zhodnotenie účasti na výchove ďalších tvorivých 
      odborníkov - celkový počet vyškolených a školených vedeckých ašpirantov a 
      doktorandov ako školiteľ alebo konzultant, študentov v rámci ŠVOČ,
      diplomových prác, ako aj počet tých, ktorých uchádzač viedol ako ašpirantov,
      resp. doktorandov, ktorí získali vedecko-pedagogický titul docent alebo 
      profesor, či vedeckú hodnosť DrSc. 
      Ďalej uviesť počet alebo aspoň najvýznamnejšie publikácie s diplomantami,
      ašpirantami, resp. doktorandami, ako aj najvýznamnejších žiakov, 
      ich uplatnenie a uznanie v zahraničí).

 x/ Doklady v bodoch 5 a 6 musia byť v 1 exemplári úradne overené notárom,
    nepripúšťa sa kópia už overeného dokladu. V prípade dokladu vydaného 
   zahraničnou inštitúciou, tento musí byť nostrifikovaný podľa vyhl. MŠMŠ SR č. 
    141/1991 Zb. 
  9) Prehľad publikačnej a inej vedeckej aktivity podpísaný uchádzačom



      a riaditeľom ústavu (ak je uchádzač riaditeľom ústavu, podpisuje dekan) 
      spracovaný podľa Smernice MŠ SR č. 13/2008 o bibliografickej
      registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov 
      (pri všetkých kolektívnych prácach uviesť podiel uchádzača v percentách)

10x
10) Prehľad citácií vedeckých prác (bez autocitácií a citácií spoluautorov)
      podľa smernice MŠ SR č. 13/2005 - podpísaný uchádzačom a riaditeľom 
      ústavu (ak je uchádzač riaditeľom ústavu, podpisuje dekan) v členení: 

- citácie podľa SCI (v zahran. publik., dom. publik.)
- citácie knižné (v zahran. publik., dom. publik.)
- citácie iné (v zahran. publik., dom. publik.) 10x

11) Súbor najvýznamnejších vedeckých a odborných prác 4x
12) Návrh 2 tém inauguračnej prednášky (nevpisovať do zoznamu
       príloh k žiadosti) 1x
13) Text (tézy) inauguračnej prednášky podpísaný uchádzačom
      (po jej prednesení) 3x
14) Súhrnná tabuľka pedagog. a vedeckej činnosti predpísaná MŠVVŠ SR 3x
       podľa vzoru (podpísaná uchádzačom)

Pozn.: V prípade vymenovania za docenta podľa vyhl. MŠ SSR č. 106/1980 Zb. je  
            potrebné pred inauguračným konaním absolvovať habilitáciu za docenta  
            podľa súčasne platnej vyhlášky MŠ SR.

Vzor 1P
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie



SUMÁRNY PREHĽAD PEDAGOGICKEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI
K ŽIADOSTI O VYMENOVANIE ZA PROFESORA

               v odbore (číslo a názov odboru)…….........................................................

Meno: Funkčné zaradenie:
Narodený (dátum a miesto): Pracovisko:
Akademické a vedecké hodnosti: Priebeh zamestnania:
(titul a rok získania)

1) Pedagogická činnosť

    1.1 Prednášky ( predmet, obdobie – akademické roky od-do, rozsah - počet 
          semestrov a počet hodín týždenne)
    1. 2 Semináre a laboratórne cvičenia (predmet, obdobie – akademické roky od-do, 
           rozsah - počet semestrov a počet hodín týždenne)
    1.3 Vedenie ašpirantov, resp. doktorandov:
           - počet vyškolených:
           - počet súčasne školených:
    1.4 Vedenie diplomantov (počet):
    1.5 Vedenie semestrálnych projektov pre bakalárov (počet):

1.6 Vedenie študentov v rámci ŠVOČ (počet, príp. umiestnenie vo fakultnom, resp. 
       bývalom celoštátnom kole):

    1.7 VŠ učebnice (počet):
    1.8 Skriptá (počet):

2) Publikačná a iná vedecká aktivita (uviesť počty)
    (Zoznam publikačnej činnosti sa spracúva podľa Smernice č. 13/2008 o 
    bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov - pri 
    všetkých kolektívnych prácach uviesť podiel uchádzača v percentách)

    2.1 Pôvodné vedecké práce v časopisoch registrovaných v CC:
           - z toho ako 1. autor:
    2.2 Pôvodné vedecké práce v literatúre abstrahovanej v Chemical Abstracts, resp.
          inými abstrahujúcimi časopismi (FSTA, ABIPC, atď.):
           - z toho ako 1. autor:
          (v zozname sa uvádzajú v kategórii ADE, resp. ADF, treba uviesť aj číslo 
          abstraktu)
    2.3 Pôvodné vedecké práce v iných recenzovaných časopisoch:
    2.4 Práce v zborníkoch z vedeckých podujatí (v zozname uvádzať aj ISBN):
           - vo svetovom jazykux/: z toho s ISBN:
           - v národnom jazyku: z toho s ISBN:
    2.5 Monografie a kapitoly v monografiáchxx/:
           - vo svetovom jazykux/: počet AH:
           - v národnom jazyku: počet AH:
    2.6 Prednášky na zahraničných vedeckých podujatiachxxx (v zozname vyznačte 
          osobne prednesené ako „osob.predn.“):



           - z toho: - osobne prednesené pozvané prednášky:
                          - osobne prednesené prihlásené prednášky:
    2.7 Prednášky na domácich vedeckých podujatiach (v zozname vyznačte 
          osobne prednesené, ako „osob.predn.“):
          - z toho osobne prednesené:
    2.8 Postery na vedeckých podujatiach:
           - zahraničnýchxxx/:
           - domácich:
    2.9 Iná vedecká akivita (udelené patenty (AO), patentové prihlášky, zlepšovacie 
          návrhy, priemysené a úžitkové vzory, realizácia výsledkov v praxi (uviesť 
          realizátora, rok realizácie, príp. ekonomický prínos), vyriešené výskumné 
          úlohy (včítane ZoD) a pod.
    2.10 Získané finančné prostriedky v Sk (uvádza iba zodpovedný riešiteľ):

     Granty:
- VEGA:
- APVV:,
- ŠPVaV:
- Iné (napr. aplikovaný výskum MŠ SR, finančný príspevok MŠ SR na 

medzinárodné projekty a pod.):
     Mimorozpočtové zdroje:
- medzinárodné projekty:
- ZoD:

    2.11 Citácie (počty):
          - SCI:
          - knižné:
          - iné:
            (zoznam citácií sa spracúva podľa Smernice č. 13/2005 o 
            bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov):

Dátum:

....................................... .....................................................
     podpis uchádzača     meno a podpis riaditeľa ústavu

(ak je uchádzač riaditeľom ústavu,
potom meno a podpis dekana)

 x/ Za svetový jazyk sa považuje angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, 
    ruština

xx/  Pre monografiu platí rozsah minimálne 3 AH, pre kapitolu v monografii najmenej 
1AH (1 AH=20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana=1800 znakov)

xxx/ ČR sa považuje za zahraničie od 1.1.1993


