Vyhodnotenie plnenia kritérií na habilitácie docentov
pre Ing. Kamila Borseková, PhD.
Konanie / Kritérium

Habilitačné konanie

Kamila Borseková

Celkový počet
vedeckých výstupov

30
z toho aspoň 2 výstupy kategórie
A

100+
10+ v kategórii A

Monografia

-

2

Vysokoškolská
učebnica

-

1

Skriptá a učebné texty

2

2

Vyškolenie doktoranda

-

-

Pedagogická prax

5 rokov od získania titulu PhD.

áno

Pôvodná vedecká
práca v domácom
časopise

10

Pôvodná vedecká
práca v zahraničnom
časopise vo svetovom
jazyku

3

Z toho minimálne 6 prác v
databázach Web of
Science alebo Scopus, z
toho minimálne 2 práce
v databáze Current
Contents

5

22

23
vedeckých
prác
v Scopuse, 29 vo WOS,
z toho 7(+2*) v Current
Contents

Celkový minimálny
počet citácií

30

149 (registrované v CREPČ)
379 (Google Scholar)

Citácie v domácom
časopise

10

11 (registrované v CREPČ)

Citácie v zahraničnom
časopise

10

138 (registrované v CREPČ)

Citácie v časopisoch v
databázach Web of
Science alebo Scopus

Iné formy uznania
vedecko-pedagogickou
komunitou

8

Z toho minimálne 5 citácií
v prácach, v ktorých nie je
žiaden autor z TUKE

2

108

108 registrované v CREPČ
130 citácií v Scopuse
397 citácii vo WOS – cited
reference search, z toho 322
without self citation
20

*Už publikované práce ale zatiaľ nezaevidované v knižnici z dôvodu nekompletných bibliografických údajov

Kategórie publikácií a citácií sa posudzujú v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o
centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti,
ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013.
Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných publikácií,
resp. citácií.
Výstup kategórie A je publikácia v časopise definovaná aktuálnymi Kritériami na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností
vysokej školy platnými v čase začatia habilitačného/inauguračného konania.
Výstupy kategórie A sa budú započítavať nasledovne:
1. Ak je publikácia napísaná v spoluautorstve viacerých autorov, podiely doktorandov a autorov
zo zahraničia sa rovnomerne rozdelia medzi ostatných.
2. Ak je podiel autora aspoň 50% (aj podľa bodu 1), potom sa autorovi započítava celá
publikácia.
3. Zo zvyšných prác sa sčítajú percentuálne podiely autora.
Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou:
- hlavný alebo fakultný riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu; (9)
 Fakultná riešiteľka projektu H2020 INCULTUM: Visiting the Margins. INnovative CULTtural
ToUrisM in European peripheries, Trvanie: 2021-2024
 Vedúca riešiteľka národného projektového tímu projektu H2020 DocEnhance Enhancing
skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable
skills training through an open online platform Trvanie: 2020-2022
 Fakultná riešiteľka projektu Erasmus+ MARDS: Reforming doctoral studies in Montenegro
and Albania - good practice paradigm, Trvanie projektu: 2018-2021
 Vedúca riešiteľka projektu, RSAI grant Nurturing New Talent (Trvanie projektu: 2017)
 Vedúca riešiteľka národného projektového tímu projektu Erasmus+ The acceleration
method of development of transversal competences in the students’ practical training
process. Trvanie projektu: 2015-2018
 Vedúca riešiteľka bilaterálneho projektu APVV SK-BG-2013-0018 Fungovanie lokálnych
produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku
 Riešiteľka a zároveň projektová a mobilitná manažérka v projekte 7. Rámcového
programu EÚ FOLPSEC Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach
ekonomickej krízy (komparatívna analýza a benchmarking v EÚ a mimo EÚ); Trvanie:
2012-2015
 Vedúca riešiteľka národného projektového tímu Inovatívne stratégie teritoriálneho
rozvoja krajín V4: skúsenosti pre Ukrajinu; Trvanie: 2015-2017
 Vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0380/20 Inovatívne prístupy k rozvoju malých a
stredných miest, Trvanie projektu: 2020-2022
- garant resp. spolugarant študijného programu;
- vyžiadaná prednáška v zahraničí; (3)
 pozvaná prednáška „Transparent reform of the pension system in Slovakia: the project of
the Virtual Pension Fund Management Company“ at international workshop “The
Pensionado Society – The Aging-Migration Nexus on Regional Labour Markets”
Miesto: Tinbergen Institute in Amsterdam, The Netherlands, Dátum: 2-3, máj 2016.



-

-

-

-

pozvaná prednáška “Success factors for the development of a creative city and creative
tourism. The case of building the Košice creative city in Slovakia” at the workshop
“Integrating City Tourism(s) in the Urban Research Agenda”
Miesto: L’Aquila, Italy, Dátum: 15-16, jún 2015.
 pozvaná prednáška “The importance of accessibility in market oriented approach to region
al development and competitiveness ( The case of Slovak Republic)” at NECTAR Cluster 6
Meeting on Accessibility and Policy Making
Miesto: Seville, Spain at JRC-IPTS Dátum: 6-7, február 2014
prednáškový pobyt na zahraničnej univerzite vo svetovom jazyku; (6)
 prednáškový pobyt na University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovinsko
v termíne 13/12/2015 – 22/12/2015.
 prednáškový pobyt na University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovinsko
v termíne 10/05/2015 – 19/05/2015
 MSCA Výskumný pobyt v rámci projektu 7. rámcového programu EÚ FOLPSEC v termíne
21/03/2015 – 31/03/2015 a 16/09/2014 – 31/10/2014 Ukrajina, Ternopilská národná
ekonomická univerzita
 MSCA Výskumný pobyt v rámci projektu 7. rámcového programu EÚ FOLPSEC v termíne
16.5.2013 – 29.7.2013 Rusko (Novosibirsk), Novosibírska štátna univerzita
 MSCA Výskumný pobyt v rámci projektu 7. rámcového programu EÚ FOLPSEC v termíne
4.9.2012 – 4.11.2012 Rusko (Novosibirsk), Sibírska pobočka Ruskej akadémie vied
 Výskumný pobyt v rámci projektu Development of cooperation in the scope of research of
innovation processes impact on regional development in the Slovak Republic and Norway
financovaného z EEA grantu 13.6. 2012 – 14.7. 2012 Nórsko (Aas), University of Life
Sciences
členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu; (1)
 členka Editorial Board Journal of European Economy
http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/pages/view/edboarden
edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie; (1)
 FAI03
CERS 2017 : conference proceedings : 6th Central European conference in
regional science, 20-22 September 2017, Banská Bystrica / eds. Kamila Borseková, Anna
Vaňová, Katarína Vitálišová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of
Economics, 2017. - 766
p. s. [38,30 AH]. - Spôsob prístupu:
http://www.cers.umb.sk/conference-proceedings/proceedings/. - ISBN 978-80-557-13359 [BORSEKOVÁ, Kamila (34%) (editor) - VAŇOVÁ, Anna (33%) (editor) - VITÁLIŠOVÁ,
Katarína (33%) (editor)]
významné ocenenie minimálne v národnom meradle.

Tieto kritériá sú minimálne nutnými kritériami pre začatie habilitačného a inauguračného konania a
nemôžu byť nahradené plnením iných kritérií. Kritéria boli schválené vo VR EkF TUKE dňa 14.11.2017
(Uzn. č. 13/2017) a vo VR TUKE dňa 01.12.2017 (Uznesenie č. 5/december/2017) a nadobúdajú
účinnosť od akademického roku 2018/2019.
V Banskej Bystrici 15.6.2021

