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1. Plnenie kritérií FVT TUKE na získanie titulu profesor 
 

Kritérium Minimálne podmienky Skutočný stav 

Monografia 
(AAB, BAB) 

1 2 

Vysokoškolská učebnica 
(ACB) 

1 3 

Skriptá a učebné texty 
(BCI) 

3 3 

Vyškolenie doktoranda 
v danom alebo príbuznom 

študijnom odbore 
1+1 po dizertačnej skúške 5+1 po dizertačnej skúške 

Pedagogická činnosť 
5 rokov od získania titulu 

docent 
8 rokov od získania titulu 

docent 

Pôvodná vedecká práca 
v domácom časopise 

(ADF) 
15 Z toho minimálne 

6 prác v časopisoch 
indexovaných v databáze 

Current Contents 
kategórie A 

14 Z toho 11 
prác v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Current Contents 

kategórie A 

Pôvodná vedecká práca 
v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 
(ADC, ADE, ADM) 

10 52 

Vedecké práce v zborníkoch 
z domácich konferencií 

(AED, AFD) 
20 56 

Vedecké práce v zborníkoch 
zo zahraničných konferencií 

(AEC, AFA, AFC) 
15 39 

Citácia v domácom 
časopise 

20 
Z toho minimálne 

10 citácií v časopisoch 
indexovaných v databáze 

Web of Science 

29 
Z toho 174 citácií 

v časopisoch 
indexovaných v databáze 

Web of Science Citácia v zahraničnom 
časopise 

10 216 
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Pedagogická činnosť 
5 rokov od získania titulu 

docent 
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Pôvodná vedecká práca 
v domácom časopise 

15 
Z toho minimálne 

6 prác v časopisoch 
indexovaných v databáze 

Current Contents 

14 Z toho 11 
prác v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Current Contents 

kategórie A 

Pôvodná vedecká práca 
v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 
10 52 

Citácia v domácom 
časopise 

20 Z toho minimálne 
10 citácií v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Web of Science alebo 

SCOPUS 
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Z toho 174 citácií 
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