Vedecká výchova

Vedecký výskum a publikačná aktivita

Pedagogické aktivity

Kritériá a podklady potrebné na splnenie kritérií HABILITAČNÉHO KONANIA na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca – schválené vo vedeckej rade dňa 26. 10. 2018
(§ 12 ods.1, písm. e) Zákona o vysokých školách) prijaté vzhľadom na zrušenie príloh Nariadenia vlády o AK od 1. 9. 2018 a novely zákona o VŠ
Ošetrovateľstvo
Verejné zdravotníctvo
Schválené VR 26. 10. 2018
Schválené 26. 10. 2018
 Vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.),resp.
 Vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. philosophiae
philosophiae doctor (PhD.) */
doctor (PhD.) */
 Vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby
 Vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej
najmenej 3 roky od získania vysokoškolského vzdelania
3 roky od získania vysokoškolského vzdelania 3. stupňa
3. stupňa v študijnom odbore Ošetrovateľstvo alebo v
v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo alebo v
príbuznom študijnom odbore.**/
príbuznom študijnom odbore.
Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - vedenie
 Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe – vedenie
prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov
prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a
a cvičení resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania.
cvičení resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania.
Autor minimálne 30 vedeckých a odborných prác in
Autor minimálne 30 vedeckých a odborných prác in
extenso v recenzovaných odborných alebo vedeckých
extenso v recenzovaných odborných alebo vedeckých
časopisoch, zborníkoch. Z toho:
časopisoch, zborníkoch. Z toho:
• minimálne v 8 publikáciách ako prvý autor,
• minimálne v 8 publikáciách ako prvý autor,
• minimálne 3 vedecké práce kategórie – musí ísť o
• minimálne 3 vedecké práce kategórie – musí ísť o
publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH, alebo 3 práce
publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH, alebo 3 práce
uverejnené v časopisoch s IF
uverejnené v časopisoch s IF

Sociálna práca
Schválené VR 26. 10. 2018
 Vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. philosophiae
doctor (PhD.) */
 Vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej 3
roky od získania vysokoškolského vzdelania 3. stupňa
v študijnom odbore Sociálna práca alebo v príbuznom
študijnom odbore.
Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - vedenie prednášok
z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení resp.
zodpovedajúcich foriem vyučovania.
Autor minimálne 30 vedeckých a odborných prác in extenso v
recenzovaných odborných alebo vedeckých časopisoch,
zborníkoch. Z toho:
• minimálne v 8 publikáciách ako prvý autor,
• minimálne 3 vedecké práce kategórie – musí ísť o
publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH, alebo 3 práce
uverejnené v časopisoch s IF

Autor najmenej 1 monografie, alebo kapitoly v monografii
– (rozsah AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Autor alebo spoluautor učebného textu, skriptá alebo VŠ
učebnica alebo kapitoly vo VŠ učebnici - (rozsah AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Minimálne 20 ohlasov (citácií) na publikované práce ,
minimálne 5 je registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS, Medline, ERIH alebo v zahraničí.

Autor najmenej 1 monografie, alebo kapitoly v monografii
– (rozsah AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Autor alebo spoluautor učebného textu, skriptá alebo VŠ
učebnica alebo kapitoly vo VŠ učebnici - (rozsah AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Minimálne 30 ohlasov (citácií) na publikované práce ,
minimálne 5 je registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS, Medline, ERIH alebo v zahraničí.

Autor najmenej 1 monografie, alebo kapitoly v monografii –
(rozsah AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Autor alebo spoluautor učebného textu, skriptá alebo VŠ
učebnica alebo kapitoly vo VŠ učebnici - (rozsah AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Minimálne 20 ohlasov (citácií) na publikované práce ,
minimálne 5 je registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS, Medline, ERIH alebo v zahraničí.

Podieľa sa na výchove 1 doktoranda ako školiteľ špecialista

Podieľa sa na výchove 1 doktoranda ako školiteľ špecialista Podieľa sa na výchove 1 doktoranda ako školiteľ špecialista

Minimálne 1 vedecko-výskumný projekt (domáce
a zahraničné granty, inštitucionálne granty) – spoluriešiteľ

Minimálne 1 vedecko-výskumný projekt (domáce a
zahraničné granty, inštitucionálne granty) – spoluriešiteľ

Minimálne 1 vedecko-výskumný projekt (domáce a zahraničné
granty, inštitucionálne granty) – spoluriešiteľ

Aktívna účasť (prednáška, poster) minimálne na 30 Aktívna účasť (prednáška, poster) minimálne na 30 Aktívna účasť (prednáška, poster) minimálne na 30 vedeckých
vedeckých podujatiach:
vedeckých podujatiach:
podujatiach:
z toho minimálne 5 vedeckých podujatí v zahraničí
z toho minimálne 5 vedeckých podujatí v zahraničí
z toho minimálne 5 vedeckých podujatí v zahraničí
*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad o absolvovaní študijného programu 3. stupňa
vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto dokladu v SR.
**/ V zmysle Smernice európskeho parlamentu a rady 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie č. 1024/2012 o administratívnej
spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, v prípade regulovaného
povolania možno od tohto kritéria upustiť, ak uchádzač spĺňa prax viac ako 10 rokov.

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad o absolvovaní študijného programu 3. stupňa
vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto dokladu v SR.

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad o absolvovaní študijného programu 3. stupňa
vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto dokladu v SR.

Kritériá a podklady potrebné na splnenie kritérií INAUGURAČNÉHO KONANIA na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca – schválené vo vedeckej rade dňa 26. 10. 2018
(§ 12 ods.1, písm. e) Zákona o vysokých školách) kritéria prijaté vzhľadom na zrušenie príloh Nariadenia vlády o AK od 1. 9. 2018 a novely zákona o VŠ

Publikačná činnosť a ohlasy

Pedagogické aktivity

Ošetrovateľstvo
Schválené VR 26.10.2018

Verejné zdravotníctvo
Schválené 26.10.2018

Sociálna práca
Schválené VR 26.10.2018

Vykonávanie pedagogickej činnosti najmenej 3 roky
od získania titulu docent v predmetoch zo študijného
odboru ošetrovateľstvo, alebo z príbuzného študijného
odboru

Vykonávanie pedagogickej činnosti najmenej 3 roky od
získania titulu docent v predmetoch zo študijného
odboru Verejné zdravotníctvo, alebo z príbuzného
študijného odboru

Vykonávanie pedagogickej činnosti najmenej 3 roky od
získania titulu docent v predmetoch zo študijného odboru
Sociálna práca alebo z príbuzného študijného odboru

Najmenej 10 rokov pedagogickej praxe na vysokej
škole (názov školy, roky, predmety) a to v rozsahu
minimálne polovice ustanoveného týždenného
pracovného času (vrátane zahraničia) – vedenie
prednášok, seminárov, doktorandov

Najmenej 10 rokov pedagogickej praxe na vysokej škole
(názov školy, roky, predmety) a to v rozsahu minimálne
polovice ustanoveného týždenného pracovného času
(vrátane zahraničia) – vedenie prednášok, seminárov,
doktorandov

Najmenej 10 rokov pedagogickej praxe na vysokej škole
(názov školy, roky, predmety) a to v rozsahu minimálne
polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane
zahraničia) – vedenie prednášok, seminárov, doktorandov

Získanie vedecko-pedagogického titulu docent
v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo v príbuznom
odbore
Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor
(PhD.), kandidát vied (CSc.) alebo doktor vied
(DrSc.). (názov školy, rok udelenia, študijný odbor)*/

Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom
odbore Verejné zdravotníctvo alebo v príbuznom odbore

Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom
odbore Sociálna práca alebo v príbuznom odbore

Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.),
kandidát vied (CSc.)*/ alebo doktor vied (DrSc.). (názov
školy, rok udelenia, študijný odbor) */

Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti:
50 vedeckých a odborných prác
z toho:
• 3 výstupy kategórie A – musí ísť o publikácie podľa
WOS, Scopus, ERIH, alebo kapitoly vydané v
zahraničných monografiách;
• z toho minimálne 3 práce musia byť uverejnené v
časopisoch s IF, alebo zahraničná monografia;
•prvý autor minimálne v 15 publikáciách
• autor alebo spoluautor minimálne v 10
zahraničných publikáciách
Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor,
minimálne 2 kapitoly – (rozsah AH).
Pri spoluautorstve uviesť % podiel uchádzača.

Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti:
50 vedeckých a odborných prác
z toho:
• 3 výstupy kategórie A – musí ísť o publikácie podľa
WOS, Scopus, ERIH, alebo kapitoly vydané
v zahraničných monografiách;
• z toho minimálne 3 práce musia byť uverejnené
v časopisoch s IF, alebo zahraničná monografia;
• prvý autor minimálne v 15 publikáciách
• autor alebo spoluautor minimálne v 10
zahraničných publikáciách
Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor, minimálne
2 kapitoly – (rozsah AH).
Pri spoluautorstve uviesť % podiel uchádzača.

Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.),
kandidát vied (CSc.) alebo doktor vied (DrSc.). (názov školy,
rok udelenia, študijný odbor) */
Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti:
50 vedeckých a odborných prác
z toho:
• 3 výstupy kategórie A – musí ísť o publikácie podľa WOS,
Scopus, ERIH, alebo kapitoly vydané v zahraničných
monografiách;
• z toho minimálne 3 práce musia byť uverejnené
v časopisoch s IF, alebo zahraničná monografia;
• prvý autor minimálne v 15 publikáciách
• autor alebo spoluautor minimálne v 10 zahraničných
publikáciách
Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor, minimálne 2
kapitoly – (rozsah AH).
Pri spoluautorstve uviesť % podiel

Autor l vysokoškolskej učebnice (rozsah AH) alebo 2 Autor l vysokoškolskej učebnice (rozsah AH) alebo 2 skrípt
skrípt – učebných textov (rozsah AH)
– učebných textov (rozsah AH)

Autor l vysokoškolskej učebnice (rozsah AH) alebo 2 skrípt –
učebných textov (rozsah AH)

Minimálne 40 ohlasov (citácií) na publikované práce,
minimálne 8 je registrovaných v zahraničných
databázach Web of Science alebo SCOPUS, Medline,
ERIH a v porovnateľných databázach.

Minimálne 40 ohlasov (citácií) na publikované práce,
minimálne 8 je registrovaných v zahraničných databázach
Web of Science alebo SCOPUS, Medline, ERIH
a v porovnateľných databázach.

Minimálne 40 ohlasov (citácií) na publikované práce,
minimálne 8 je registrovaných v zahraničných databázach
Web of Science alebo SCOPUS, Medline, ERIH
a v porovnateľných databázach.

Vedecká školiaca činnosť
činnosť,
konferencie

Iná odborná
činnosť

Prednášková

Vede
ckovýsk
umn
é
proje
kty

Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov
z toho:
• minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand
v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo v odbore,
v ktorom má VŠ priznané práva v HK a IK
• minimálne 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej
skúšky
Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr.
 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby
doktorandských dizertačných prác (PhD.),
 člen rigoróznej, dizertačnej, doktorskej komisie na
udeľovanie vedeckých hodností (PhDr., PhD.,
DrSc.),
 člen habilitačných a inauguračných komisií.
 Prínos pre rozvoj odboru:
(napr. recenzie publikácií, oponentúry
habilitačných, dizertačných prác, výskumných
úloh a i).
Riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 2 výskumných
úloh (granty, inštitucionálne projekty, medzinárodné
projekty ap.).
Aktívna účasť min. na 50 konferenciách, z toho:
minimálne 10 v zahraničí, a z nich viacero pozvaných
alebo vedenie sekcií na medzinárodných
konferenciách alebo člen organizačného výboru
medzinárodných vedeckých podujatí.

Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov
z toho:
• minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand v študijnom
odbore Verejné alebo v odbore, v ktorom má VŠ
priznané práva v HK a IK
• minimálne 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej
skúšky

Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov
z toho:
• minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand v študijnom
odbore Sociálna práca alebo v odbore, v ktorom má VŠ
priznané práva v HK a IK
• min. 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky

Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr.
 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby
doktorandských dizertačných prác (PhD.),
 člen rigoróznej, dizertačnej, doktorskej komisie na
udeľovanie vedeckých hodností (PhDr., PhD., DrSc.),
 člen habilitačných a inauguračných komisií.
 Prínos pre rozvoj odboru:
(napr. recenzie publikácií, oponentúry habilitačných,
dizertačných prác, výskumných úloh a i).

Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr.
 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby
doktorandských dizertačných prác (PhD.),
 člen rigoróznej, dizertačnej, doktorskej komisie na
udeľovanie vedeckých hodností (PhDr., PhD., DrSc.),
 člen habilitačných a inauguračných komisií.
 Prínos pre rozvoj odboru:
(napr. recenzie publikácií, oponentúry habilitačných,
dizertačných prác, výskumných úloh a i).

Riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 2 výskumných úloh
Riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 2 výskumných úloh
(granty, inštitucionálne projekty, medzinárodné projekty
(granty, inštitucionálne projekty, medzinárodné projekty ap.)
ap.).
Aktívna účasť min. na 50 konferenciách, z toho:
Aktívna účasť min. na 50 konferenciách, z toho:
minimálne 10 v zahraničí, a z nich viacero pozvaných alebo

minimálne 10 v zahraničí, a z nich viacero pozvaných
vedenie sekcií na medzinárodných konferenciách alebo člen
alebo vedenie sekcií na medzinárodných konferenciách
organizačného výboru medzinárodných vedeckých
alebo člen organizačného výboru medzinárodných
podujatí.
vedeckých podujatí.

Členstvo vo výbore odbornej spoločnosti, alebo
členstvo v redakčnej rade zahraničného resp.
medzinárodného vedeckého resp. odborného časopisu
alebo v domácich časopisoch, alebo absolvent
študijných resp. prednáškových pobytov na
zahraničných univerzitách, resp. iných vedeckých
inštitúciách na základe pozvania.

Členstvo vo výbore min. 1 odbornej spoločnosti, alebo
členstvo v redakčnej rade min. 1 zahraničného vedeckého
resp. odborného časopisu alebo v 2 domácich časopisoch,
alebo absolvent 3 študijných resp. prednáškových pobytov
na zahraničných univerzitách, resp. iných vedeckých
inštitúciách na základe pozvania.

Členstvo vo výbore min. 1 odbornej spoločnosti, alebo
členstvo v redakčnej rade min. 1 zahraničného vedeckého
resp. odborného časopisu alebo v 2 domácich časopisoch,
alebo absolvent 3 študijných resp. prednáškových pobytov na
zahraničných univerzitách, resp. iných vedeckých inštitúciách
na základe pozvania.

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad o absolvovaní študijného programu 3.
stupňa vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto dokladu v SR.

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad o absolvovaní študijného programu 3. stupňa
vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto dokladu v SR.

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad o absolvovaní študijného programu 3. stupňa
vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto dokladu v SR.

