VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N.O.
Bratislava
Usmernenie referátu VVČ č. 1/2018
ktorým sa stanovuje obsah príloh k žiadosti o habilitačné konanie v zmysle Vyhlášky
MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v znení zmeny č. 457/2012 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
I.
1. Uchádzač o habilitačné konanie v zmysle § 1 ods. 2 a ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v znení
zmeny č. 457/2012 Z. z. (ďalej len vyhlášky) podáva žiadosť adresovanú predsedovi Vedeckej rady VŠZaSP
sv. Alžbety, ktorej súčasťou sú nasledovné prílohy:
 Výpis z registra trestov a výpis z registra ÚPN resp. čestné prehlásenie že uchádzač nebol a nie
je agent tajných služieb (ŠtB, SIS)
 Potvrdenie o úhrade poplatku uchádzačom, ktorý nepôsobí na týždenný ustanovený pracovný
čas na VŠZaSP sv. Alžbety. Poplatok je zverejnený v Smernici rektora č. 2/2018 o výške školného
a poplatkoch spojených so štúdiom, bod 1.9.
2. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby spojené s habilitačným
konaním,
3. Profesijný životopis, podpísaný uchádzačom (vzor v prílohe),
4. Osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa,
5. Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti
(§75 ods.4 zákona 131/2002 Z. z .),
6. Prehľad:
6.1. pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, (podľa
Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti),
6.2. preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce,
6.3. riešených výskumných úloh,
6.4. prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,
6.5. účasti na konferenciách.
6.6. Iná odborná činnosť
7. Prehľad uchádzačových výsledkov vedeckej, resp. umeleckej školiacej činnosti doktorandov
(vedených a ukončených),
8. Prehľad uchádzačom plnených kritérií na získanie titulu docent schválených VR VŠ,
9. Téma a sylaby habilitačnej práce a habilitačnej prednášky (podľa § 1 ods. 12,13 vyhlášky),
10. Habilitačná práca (podľa § 1 ods. 2a) vyhlášky) v štyroch vyhotoveniach
II.
Súčasťou habilitačného konania sú nasledovné náležitosti:
1. Výpis zo záznamu VR VŠ o schválení 3-člennej habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce,
2. Oponentské posudky,
3. Návrh predsedu habilitačnej komisie predsedovi VR s odporúčaním udeliť uchádzačovi titul docent
v odbore, alebo návrh s odporúčaním neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore
4. Kópia správy o zverejnení konania obhajoby habilitačnej práce a prednášky z dennej tlače (podľa § 1
ods. 14 vyhlášky) a na webovom sídle určenom ministerstvo školstva
5. Výpis zo záznamu vedeckej rady k udeleniu titulu docent, alebo neudeleniu titulu docent (výsledok
tajného hlasovania)
V Bratislave, 2. 5. 2018

