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MATERIÁLY K HABILITAČNÉMU KONANIU ZA DOCENTA 
(predkladá sa predsedovi vedeckej rady FCHPT osobne) 

 
  1) Prehľad pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti (vzor 1D) 1x 
  2) Písomná žiadosť adresovaná predsedovi vedeckej rady FCHPT 
      s uvedením čísla a názvu študijného odboru, v ktorom sa uchádzač chce 
      habilitovať a názvu habilitačnej práce 3x 
  3) Kritériá na získanie titulu docent ( povinné aj doplnkové)                                            1x 
  4) Habilitačná práca, ktorou je monografia, alebo monotematická  
      práca prinášajúca nové vedecké poznatky, alebo práca zostavená 
      zo súboru publikovaných pôvodných vedeckých prác s cca 20 stranovým 
      komentárom (aspoň 2x viazaná v tvrdej väzbe) 5x 
      Habilitačná práca sa predkladá aj v elektronickej podobe (v pdf), v ktorej sa  
      posiela do Centrálneho registra záverečných prác na overenie originality.  
      Elektronicky treba poslať aj názov práce v anglickom jazyku, anotáciu a  
      kľúčové slová v slovenskom i anglickom jazyku na adresu: 
                                                                                        anna.janakova@stuba.sk. 
  5) Profesijný životopis podľa vzoru 2D (podpísaný uchádzačom) poslať aj  
      elektronicky na adresu         anna.janakova@stuba.sk 3x 
  6) Doklad o získaní VŠ vzdelaniax/ 2x 
  7) Doklad o získaní akademicko-vedeckého titulu (Dr.), alebo  
     vedecko-akademickej hodnosti (PhD.), alebo vedeckej hodnosti (CSc.)x/ 2x 
  8) Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov 
      vo výchovno-vzdelávacej činnosti podpísaný uchádzačom 
      a riaditeľom ústavu 8x 
  9) Prehľad publikačnej a inej vedeckej aktivity podpísaný  
      uchádzačom a riaditeľom ústavu v zmysle vyhlášky MŠVVŠ SR 
      č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a ......... 8x 
      (pri všetkých kolektívnych prácach uviesť podiel uchádzača v percentách, 
       pri všetkých časopiseckých publikáciách uviesť impakt faktor časopisu) 
 10) Prehľad citácií vedeckých prác (bez auto citácií a citácií  
      spoluautorov) - uvádzať kompletné bibliografické údaje  
      o citovanej i o citujúcej práci - podpísaný uchádzačom a riaditeľom ústavu 
      v členení:  
      - citácie podľa SCI 
      - knižné citácie 
      - iné 
        podľa vyššie uvedenej vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z.z 8x 
11) Výber najvýznamnejších prác uchádzača, pokiaľ habilitačná 
       práca nie je zostavená zo súboru separátov 
       (pre R-STU - po ukončení konania sa vrátia uchádzačovi) 1x 
12) Návrh 2 tém habilitačnej prednášky (nepísať do zoznamu príloh v žiadosti), podpísaný 
      uchádzačom 2x 
13) U uchádzačov mimo FCHPT sa vyžaduje stanovisko vedenia fakulty, resp. VŠ, na ktorej  
       uchádzač pedagogicky pôsobí, so žiadosťou o realizáciu habilitačného konania na  
       FCHPT STU (poplatok za habilitačné konanie pre externého uchádzača v zmysle  
       Smernice rektora STU č. 3/2009-N je 700,- €). 
 
x/ Doklady v bodoch 5 a 6 musia byť 1x úradne overené notárom, nepripúšťa sa  
   kópia už overeného dokladu. V prípade dokladu vydaného zahraničnou inštitúciou,  
   tento musí byť nostrifikovaný podľa vyhl. MŠ SR č. 141/1991 Zb.  
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