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Odbor habilitačného a inauguračného konania: Ekonomika a manažment podniku 
 

 

AKTIVITY doc. 

uchádzač 

 

spolu 

z toho za 

posledných  

5 rokov 

 I. Pedagogická činnosť 

 pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného 

pracovného času 
5  

 

 časový interval  PhD. - doc./doc. - prof. (roky) 3   

 vedenie záverečných prác v bakalárskom štúdiu (počet) 10   

 vedenie záverečných prác v inžinierskom štúdiu (počet) 15   

 zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia za 

ostatných desať rokov 
nie  

 

 II. Vedecká škola   

 počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom odbore     

 školenie doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore     

 III. Publikačná činnosť1 

 III. 1 Knižné publikácie     

 vysokoškolské učebnice (počet/AH) 

(ACA, ACB) 
  

 

 odborné knižné publikácie, učebnice pre stredné a základné školy, skriptá a učebné texty (počet/AH) 

 (BAA, BAB, BCB, BCI) 
3/10  

 

 III. 2 Vedecké monografie, vedecké práce, publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch   
 

 vedecké monografie2 (počet/AH) 

(AAA, AAB, ABA, ABB) 
1/3  

 

 vedecké práce publikované doma  

- v impaktovaných časopisoch evidovaných v databázach WOS alebo Scopus a v karentovaných časopisoch   

(ADN, ADD) 

- vo vedeckých časopisoch nekarentovaných (ADF)  

- v recenzovaných  vedeckých zborníkoch a  zborníkoch charakteru vedeckej monografie (AED, ABB) 

- v odborných časopisoch, v nerecenzovaných  vedeckých zborníkoch nekonferenčných (ABD, ACD, AEF) 

12  

 

 vedecké práce publikované v zahraničí  

- v impaktovaných časopisoch evidovaných v databázach WOS alebo Scopus a v karentovaných časopisoch   

  (ADM, ADC)  

- vo vedeckých časopisoch nekarentovaných (ADE)  

- v recenzovaných vedeckých zborníkoch a  zborníkoch charakteru vedeckej monografie (AEC, ABA) 

- v odborných časopisoch, v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch nekonferenčných (ABC,  

ACC, AEE) 

5  

 

 príspevky publikované v recenzovaných zborníkoch z vedeckých konferencií (spolu) 

- zahraničné vedecké konferencie (AFA, AFC) 

- domáce vedecké konferencie (AFB, AFD) 

10 

8 

2 

 

 

 III. 3 Odborné a iné práce (domáce/zahraničné)     

 kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK), odborné práce v karentovaných a ostatných časopisoch 

(BDC, BDD, BDE, BDF), odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach WOS a Scopus (BDM, 

BDN) a iné práce (BFA, BFB, BGG, EAI, EAJ, EDI, EDJI) 

3  

 

 III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A na 

získanie titulu docent (podľa kritérií Akreditačnej komisie)3   
 

 vedecké práce4 28   

 výstupy kategórie A 3   

                                                           
1 V prípade zamestnanca EF UMB v Banskej Bystrici musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti UMB v Banskej Bystrici. 
2 Vedecké monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách sa zaraďujú iba v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov). 
3 Kategória III.4 je výberom výstupov z kategórie III.2 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej komisie.  
4 Z uvedeného počtu vedeckých prác minimálne 6 vedeckých prác kategórie A a z nich minimálne 2 vedecké práce v časopisoch s IF > 0,25 (u profesora);  

  z uvedeného počtu vedeckých prác minimálne 3 vedecké práce kategórie A a z nich minimálne 1vedecká práca v časopisoch s IF > 0,25 (u docenta);  

  pričom do kategórie A je zaradený 

- článok v niektorom časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze Web of Science alebo Scopus ako špičková medzinárodná kvalita; zvyčajne sa za špičkovú 

medzinárodnú kvalitu považuje výstup vo vedeckom časopise s HI ≥10 (Hirschov index) alebo IF ≥ 0,25 (impact faktor), 

- článok v niektorom zborníku svetového kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve; zvyčajne evidovanom vo Web of Science alebo Scopus, 

- monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley a pod.), 

- štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve, 

- kapitola v monografii vydaná v zahraničnom renomovanom vydavateľstve. 
5 V prípade zamestnanca EF UMB v Banskej Bystrici musia byť projekty zaradené do databázy projektov UMB v Banskej Bystrici. Žiadateľ predkladá relevantný doklad o účasti na projekte. 



 IV. Ohlasy na publikačnú činnosť - spolu 30   

 citácie v zahraničných a domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a 

databáze Scopus (kategória 1 a 2) 
5  

 

 citácie v zahraničných a domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (kategória 3 a 4)    

 recenzie v zahraničných a domácich publikáciách (kategória 5 a 6)    

 V. Koordinácia, resp. riešenie výskumných projektov a projektov pre prax5 spolu   3   

 z toho zodpovedný riešiteľ (koordinátor) resp. zástupca zodpovedného riešiteľa (koordinátora) 1   

 VI. Iné    

 

Príloha: prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača podľa požadovaných 

kritérií.  

 

 

 

 

 ............................................................... ............................................................... 

 dátum a podpis uchádzača podpis predsedu komisie 

 


