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VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ
PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY
VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ
PROFESOROV NA UNIVERZITE J. SELYEHO

Komárno 2014

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a
v súlade s Rokovacím poriadkom Vedeckej rady Univerzity J. Selyeho (ďalej UJS) schvaľuje
Vedecká rada Univerzity J. Selyeho tieto
všeobecné kritériá
na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UJS
a
konkrétne podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov.
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. V súlade s ustanovením § 75 ods. 1 zákona pôsobia na Univerzite J. Selyeho v Komárne
(ďalej len „univerzita“) vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor,
docent, odborný asistent, asistent a lektor.
2. Funkcia profesora a funkcia docenta je viazaná na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú
vedecko-pedagogické tituly „profesor“ a „docent“ (§ 75 ods. 3 zákona).
3. Podľa § 77 ods. 1 zákona obsadzovanie funkcií profesorov a funkcií docentov
sa uskutočňuje výberovým konaním.
4. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň
výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa (§ 77
ods. 1 zákona).
5. Funkciu profesora alebo funkciu docenta môže na základe jedného výberového konania
vysokoškolský učiteľ obsadiť najviac na päť rokov (§ 77 ods. 4 zákona).
6. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora tretí raz, pričom
celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak ide o
funkciu docenta, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul "docent"
alebo "profesor", a ak ide o funkciu profesora, vedecko-pedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul "profesor", získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou
na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až do
dosiahnutia veku 70 rokov (§ 77 ods. 4 zákona).
7. V súlade s ustanovením § 75 ods. 7 zákona vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedeckopedagogický titul „profesor“ a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto
funkcii riadnym profesorom univerzity. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul „docent“ a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto
funkcii mimoriadnym profesorom univerzity. Ak mimoriadny profesor univerzity získa
počas svojho pôsobenia vo funkcii profesora vedecko-pedagogický titul „profesor“, stáva
sa riadnym profesorom univerzity.
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Čl. 2
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcie profesora
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický
titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore
(§ 75 ods. 6 zákona).
2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu profesora na univerzite (§ 75 ods. 4
zákona) spĺňa nasledujúce predpoklady:
a) zodpovedá za výskum, vývoj a vzdelávanie v odbore, na ktorý sa funkcia viaže,
alebo príbuznom študijnom odbore,
b) prispieva svojou výskumnou, vývojovou, alebo umeleckou, pedagogickou a
organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto alebo príbuznom študijnom
odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi,
c) zúčastniť sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý univerzita
alebo jej fakulty uskutočňujú,
d) vedie prednášky a semináre,
e) vedie doktorandov ako školiteľ,
f) vedie a oponuje záverečné práce (§ 51 ods. 3 zákona),
g) tvorí študijné materiály, známe a uznávané v danom študijnom odbore
h) podieľa sa na formovaní trendov a koncepcií v príslušnom vednom odbore,
i) rozvíja výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť dokladovanú domácimi
a medzinárodnými vedeckými publikáciami,
j) podieľa sa na organizovaní medzinárodných vedeckých konferencií,
k) vedie výskumné alebo umelecké tímy,
l) vytvoril vedeckú alebo umeleckú školu alebo originálnu všeobecne uznávanú
skupinu, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy, vynálezy
alebo umeleckú tvorbu (§ 76 ods. 7 zákona),
m) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou,
n) jeho práce dosahujú aj medzinárodné uznanie.
3. Uchádzač o funkciu profesora na univerzite musí splniť povinnosti a požiadavky
na výkon funkcie uvedené v § 75 ods. 4 zákona. Ak ide o obsadenie funkcie profesora na
fakulte UJS, uchádzač musí spĺňať všeobecné kritériá prerokované Vedeckou radou
fakulty UJS a schválené Vedeckou radou UJS.
Čl. 3
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcie docenta
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický
titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom
odbore (§ 75 ods. 6 zákona).
2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu docenta v rámci univerzity (§ 75 ods. 5
zákona) spĺňa nasledujúce predpoklady:
a) v spolupráci s profesorom prispieva k rozvoju poznania v študijnom odbore svojou
výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou,
b) zúčastniť sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu,
ktorý univerzita alebo jej fakulty uskutočňujú, ak túto činnosť nevykonáva profesor,
c) vedie prednášky a semináre,
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zúčastniť sa na vedení doktorandov,
vedie a oponuje záverečné práce (§ 51 ods. 3 zákona),
podieľa sa na tvorbe študijných materiálov,
aktívne sa podieľa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňuje
svoje výsledky v časopisoch a na domácich a medzinárodných vedeckých
podujatiach,
h) podieľa sa na organizovaní práce výskumných alebo umeleckých tímov,
i) podieľa sa na organizovaní vedeckých podujatí.
d)
e)
f)
g)

3. Uchádzač o funkciu docenta na univerzite musí splniť povinnosti a požiadavky na výkon
funkcie uvedené v § 75 ods. 5 zákona Ak ide o obsadenie funkcie docenta na fakulte UJS,
uchádzač musí spĺňať všeobecné kritériá prerokované Vedeckou radou fakulty UJS
a schválené Vedeckou radou UJS.
Čl. 4
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov
1. Minimálna požiadavka na rozsah pedagogickej praxe uchádzača o funkciu profesora na
Univerzity J. Selyeho je, aby mal pedagogickú prax na vysokej škole v študijnom odbore,
na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.
2. Konkrétne podmienky výberového konania na obsadenie funkcie profesora na fakulte UJS
po prerokovaní Vedeckou radou fakulty UJS schvaľuje Vedecká rada UJS.
Čl. 5
Spoločné ustanovenia
1. Vypísanie výberového konania vysoká škola zverejňuje na webovom sídle určenom
ministerstvom a na svojej úradnej výveske alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o
pracovné miesto alebo funkciu zaradenú na fakulte. (§ 77 ods. 1 zákona).
2. Postup a ďalšie podrobnosti upravujú Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov schválené Vedeckou radou UJS dňa 12.
januára 2010.
2. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UJS a konkrétne
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J.
Selyeho nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade
Univerzity J. Selyeho.
Komárno, 7. júla 2014
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........................................
Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
predseda vedeckej rady
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