
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

 
Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov  

uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I. 
 
Meno, priezvisko, tituly uchádzača: 
Pracovisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
Rok ukončenia vysokoškolského štúdia: 
Rok udelenia vedeckej hodnosti (akad. titulu): 

CSc./PhD.:      DrSc.:  
Vedné odbory: 
 

     spolu  od udelenia 
CSc./PhD. 

za posledných
   5 rokov  

Počet vedeckých monografií (s minimálnym rozsahom 3AH) 
 

   

Počet kapitol vo vedeckých monografiách  
 

   

Počet pôvodných vedeckých prác (štúdií) uverejnených v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

   

Počet pôvodných vedeckých prác (štúdií) uverejnených v domácich 
karentovaných časopisoch  

   

Počet pôvodných vedeckých prác uverejnených v zahraničí v časopisoch 
mimo CC a v recenzovaných zborníkoch (nie súhrny) 

   

Počet pôvodných vedeckých prác uverejnených v domácich časopisoch 
mimo CC a v  recenzovaných zborníkoch (nie súhrny) 

   

Počet citácií SCI 
 

   

Počet citácií v iných databázach, napr. Scopus – uviesť meno 
 

   

Počet ostatných ohlasov    
Vyžiadané prednášky v zahraničí (počet)    
Počet prezentácií (prednášky, vývesky) na konferenciách     
Vedúci zahraničného výskumného projektu (počet)    
Vedúci domáceho  výskumného projektu (počet)    
Vysokoškolské učebnice a skriptá (počet)    
Počet odborných a popularizačných knižných publikácií     
Počet  odborných  prác v časopisoch a zborníkoch     
Počet patentovaných prihlášok a udelených patentov     
Počet realizovaných patentov, nových technológií, predaných licencií a pod.    
Školiteľ ukončených ašpirantov/doktorandov (počet)     
Pedagogická činnosť  na VŠ (počet hodín ročne)    
Volené členstvo vo vedeckých spoločnostiach (počet)    
Členstvo vo ved.  radách  časopisov, v komisiách agentúr a pod. (počet)    

 
Odporúčanie pre pracovisko uchádzača: 
 
a) v písomnom hodnotení zamestnanca rozveďte jednotlivé položky podľa tohto Prehľadu;  
b) kvantitatívne a kvalitatívne údaje uchádzača o preradenie do kvalifikačného stupňa IIa 
orientačne porovnávajte s  kritériami na habilitáciu za docenta na vysokých školách; 
c) pri návrhoch na preradenie do kvalifikačného stupňa I. sa očakáva predloženie doktorskej 
(DrSc.) dizertačnej práce alebo dokumentovanie takej vedeckej produktivity uchádzača, ktorá 
výrazne prevyšuje  orientačné kritéria SKVH pre udeľovanie vedeckej hodnosti DrSc. 
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