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Kritéria na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov 
a požiadavky pri týchto konaniach na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia  

a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) 
 

Konanie / Kritérium Inauguračné konanie Skutočnosť 

Monografia 1 2 

Vysokoškolská učebnica 1 2 

Skriptá a učebné texty 2 - 

Vyškolenie doktoranda 2            4 (4+3) 

Pedagogická činnosť 5 rokov od získania titulu docent 5 rokov od získania titulu docent 

Pôvodná vedecká práca 
v domácom časopise 

20 
Z toho minimálne 15 prác 

v časopisoch  
indexovaných v databáze 
Web of Science, z ktorých 

minimálne 6 prác 
v časopisoch indexovaných 

v databáze Current 
Contents Connect  

s celkovým autorským 
podielom min. 2,00 

14 
Z toho 36 prác                                     

v časopisoch  indexovaných 
v databáze Web of Science, 

z ktorých 
6 z 18 prác v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Current Contents Connect  
je s celkovým autorským 

podielom min. 2,00 

Pôvodná vedecká práca 
v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 

10 45 

Citácia (ohlas) v domácom 
časopise 

20 
Z toho minimálne 

10 citácií 
v časopisoch indexovaných 
v databáze Web of Science 

alebo SCOPUS  
od rôznych  

zahraničných autorov 

37 
Z toho 87 citácií 

v časopisoch indexovaných 
v databáze Web of Science 

alebo SCOPUS  
od rôznych  

zahraničných autorov 

Citácia (ohlas) 
v zahraničnom časopise 

10 131 

Písomné referencie 
 od odborníkov  

3 

Písomné referencie na 
výsledky uchádzača z 3 

rozličných štátov 
mimo Slovenska  

3 

Písomné referencie na 
výsledky uchádzača z 3 

rozličných štátov 
mimo Slovenska  

Projekty z domácich  
a medzinárodných 

grantových schém a iných 
súťažných zdrojov  

v problematike odboru 

2 

V pozícii vedúceho 
riešiteľa alebo zástupcu 

vedúceho riešiteľa 
projektu 

6 

V pozícii vedúceho riešiteľa 
alebo zástupcu vedúceho 

riešiteľa projektu 

 

Kategórie publikácií a citácií sa uvažujú podľa členenia, ktoré je v súlade s vyhláškou č. 456/2012 Z.z. Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom 
registri evidencie umeleckej činnosti.  
 

V Košiciach dňa 15.11.2021 
 
Meno a podpis uchádzača:       .............................................. 

doc. Ing. Samer Khouri, PhD. 
 

Meno a podpis prodekana pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia   .............................................. 
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. 

 
Meno a podpis prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia   
           .............................................. 

                                                                                                                                                          prof. Ing. Martin Straka, PhD. 


