Kritériá a podklady potrebné na splnenie kritérií k zaradeniu na funkčné miesto DOCENT na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysvetl.

Prednáškov
á aktivita

Vedecký výskum a publikačná aktivita, ohlasy atď

Pedagogické
aktivity

v odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca (§ 12 ods. h) Zákona č. 131/2002 Z. z.) - schválené na Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety dňa 1. 10. 2019
(§ 12 ods.1, písm. e) Zákona o vysokých školách) prijaté v dôsledku schválenej novej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 249/2019 – zmena sústavy študijných odborov
OŠETROVATEĽSTVO

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

SOCIÁLNA PRÁCA

 Vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. philosophiae doctor (PhD.) */
 Vykonávanie odbornej činnosti počas doby najmenej 3 roky
 Najmenej 3 rokov pedagogickej praxe
 Podieľa sa na výchove 1 doktoranda ako školiteľ alebo ako školiteľ
špecialista
 Jazyková skúška minimálne z jedného svetového jazyka

 Vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. philosophiae doctor (PhD.) */
 Vykonávanie odbornej činnosti počas doby najmenej 3 roky
 Najmenej 3 rokov pedagogickej praxe
 Podieľa sa na výchove 1 doktoranda ako školiteľ alebo ako školiteľ
špecialista
 Jazyková skúška minimálne z jedného svetového jazyka

 Vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. philosophiae doctor (PhD.) */
 Vykonávanie odbornej činnosti počas doby najmenej 3 roky
 Najmenej 3 rokov pedagogickej praxe
 Podieľa sa na výchove 1 doktoranda ako školiteľ alebo ako školiteľ
špecialista
 Jazyková skúška minimálne z jedného svetového jazyka

Autor minimálne 30 vedeckých a odborných prác in extenso v recenzovaných
odborných alebo vedeckých časopisoch, zborníkoch.
Z toho:
• minimálne 5 vedeckých prác v časopisoch indexovaných vo Web of
Science, Scopus, ERIH plus
 minimálne v 10 publikáciách ako prvý autor,

Autor minimálne 30 vedeckých a odborných prác in extenso v recenzovaných
odborných alebo vedeckých časopisoch, zborníkoch.
Z toho:
 minimálne 5 vedeckých prác v časopisoch indexovaných vo Web of
Science, Scopus, ERIH plus
 minimálne v 10 publikáciách ako prvý autor

Autor minimálne 30 vedeckých a odborných prác in extenso v recenzovaných
odborných alebo vedeckých časopisoch, zborníkoch.
Z toho:
• minimálne 5 vedeckých prác v časopisoch indexovaných vo Web of
Science, Scopus, ERIH plus
• minimálne v 10 publikáciách ako prvý autor

Autor alebo spoluautor najmenej 1 monografie, alebo kapitoly v monografii –
(rozsah AH). Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Autor alebo spoluautor učebného textu (skriptá resp. VŠ učebnica) (rozsah
AH)
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača

Autor alebo spoluautor najmenej 1 monografie, alebo kapitoly v monografii
– (rozsah AH). Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Autor alebo spoluautor učebného textu (skriptá resp. VŠ učebnica) (rozsah
AH)
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača

Autor alebo spoluautor najmenej 1 monografie, alebo kapitoly v monografii
– (rozsah AH). Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača
Autor alebo spoluautor učebného textu (skriptá resp. VŠ učebnica) (rozsah
AH)
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača

Minimálne 30 citácií, z toho:
 minimálne 5 je registrovaných v databáze Web of Science alebo SCOPUS,
ERIH, alebo v zahraničí
Minimálne 1 vedecko-výskumný projekt (domáce a zahraničné granty, aj
inštitucionálne projekty) – riešiteľ alebo spoluriešiteľ

Minimálne 30 citácií, z toho:
 minimálne 5 je registrovaných v databáze Web of Science alebo SCOPUS
alebo v zahraničí
Minimálne 1 vedecko-výskumný projekt (domáce a zahraničné granty, aj
inštitucionálne projekty) – riešiteľ alebo spoluriešiteľ

Minimálne 30 citácií, z toho:
 minimálne 5 je registrovaných v databáze Web of Science alebo SCOPUS
alebo v zahraničí
Minimálne 1 vedecko-výskumný projekt (domáce a zahraničné granty, aj
inštitucionálne projekty) - spoluriešiteľ

Splnenie bodu 1.9. SMERNICE rektora č. 1/2020 o výške školného a Splnenie bodu 1.9. SMERNICE rektora č. 1/2020 o výške školného a Splnenie bodu 1.9. SMERNICE rektora č. 1/2020 o výške školného a
poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku
2020/2021
2020/2021
2020/2021
Aktívna účasť (prednáška, poster) minimálne na 30 vedeckých podujatiach: Aktívna účasť (prednáška, poster) minimálne na 30 vedeckých podujatiach: Aktívna účasť (prednáška, poster) minimálne na 30 vedeckých podujatiach: Z
z toho:
z toho:
toho
 min. 5 vedeckých podujatí v zahraničí
 min. 5 vedeckých podujatí v zahraničí
 z toho minimálne 5 vedeckých podujatí v zahraničí
 min. 10 domácich pozvaných
 min. 10 domácich pozvaných
 z toho minimálne 10 domácich pozvaných.
*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad, preložený do úradného jazyka, o absolvovaní
študijného programu 3. stupňa vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto
dokladu v SR.

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

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

Kritériá a podklady potrebné na splnenie kritérií k zaradeniu na funkčné miesto PROFESOR na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca (§ 12 ods. h) Zákona č. 131/2002 Z. z.) - schválené na Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety dňa 1. 10. 2019
(§ 12 ods.1, písm. e) Zákona o vysokých školách) prijaté v dôsledku schválenej novej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 249/2019 – zmena sústavy študijných odborov
Príloha k Pracovnému poriadku VŠ

Pozn.

Prednášková
činnosť,
konferencie

Vedecká výchova
doktorandov

Vedecký výskum a publikačná aktivita, ohlasy atď

Pedagogické a odborné
aktivity

OŠETROVATEĽSTVO

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

SOCIÁLNA PRÁCA

Vykonávanie pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov

Vykonávanie pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov

Vykonávanie pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov

Najmenej 5 rokov odbornej praxe, atestácia, PŠŠ

Najmenej 5 rokov odbornej praxe, atestácia, PŠŠ

Najmenej 5 rokov odbornej praxe, atestácia, PŠŠ

Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Verejné Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Sociálna
ošetrovateľstvo alebo v príbuznom odbore
zdravotníctvo alebo v príbuznom odbore
práca alebo v príbuznom odbore
Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), kandidát vied
(CSc.) alebo doktor vied (DrSc.)., jazyková skúška minimálne z jedného
svetového jazyka*/
Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: Autor alebo
spoluautor najmenej 50 vedeckých a odborných publikácií, z toho:
• prvý autor minimálne v 10 publikáciách.
• 10 výstupov v časopisoch indexovaných vo Web of Science, Scopus,
ERIH plus; minimálne v 2 prácach z nich musí byť prvý autor;
Najmenej 5 za posledných 5 rokov
• autor alebo spoluautor minimálne v 20 zahraničných publikáciách,

Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), kandidát vied
(CSc.) alebo doktor vied (DrSc.). jazyková skúška minimálne z jedného
svetového jazyka*/
Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: Autor alebo
spoluautor najmenej 50 vedeckých a odborných publikácií, z toho:
• prvý autor minimálne v 10 publikáciách
• 10 výstupov v časopisoch indexovaných vo Web of Science, Scopus,
ERIH plus; minimálne v 2 prácach z nich musí byť prvý autor;
Najmenej 5 za posledných 5 rokov
• autor alebo spoluautor minimálne v 20 zahraničných publikáciách,

Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), kandidát vied
(CSc.) alebo doktor vied (DrSc.). jazyková skúška minimálne z jedného
svetového jazyka*/
Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: Autor alebo
spoluautor najmenej 50 vedeckých a odborných publikácií, z toho:
• prvý autor minimálne v 10 publikáciách;
• 10 výstupov v časopisoch indexovaných vo Web of Science, Scopus,
ERIH plus; minimálne v 2 prácach z nich musí byť prvý autor;
Najmenej 5 za posledných 5 rokov
• autor alebo spoluautor minimálne v 20 zahraničných publikáciách,

Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor (min. 2 kapitoly) (rozsah
AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača.
Autor l vysokoškolskej učebnice (rozsah AH)
alebo 2 skrípt – učebných textov (rozsah AH)
Minimálne 50 ohlasov (citácií) na publikované práce, z toho:
 minimálne 10 je registrovaných v zahraničných databázach Web of
Science alebo SCOPUS, Medline, ERIH plus

Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor (min. 2 kapitoly) (rozsah
AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača.
Autor l vysokoškolskej učebnice (rozsah AH)
alebo 2 skrípt – učebných textov (rozsah AH)
Minimálne 50 ohlasov (citácií) na publikované práce, z toho:
 minimálne 10 je registrovaných v zahraničných databázach Web of
Science alebo SCOPUS, Medline, ERIH plus

Autor najmenej 1 monografie resp. spoluautor (min. 2 kapitoly) (rozsah
AH),
Pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača.
Autor l vysokoškolskej učebnice (rozsah AH)
alebo 2 skrípt – učebných textov (rozsah AH)
Minimálne 50 ohlasov (citácií) na publikované práce, z toho:
 minimálne 10 je registrovaných v zahraničných databázach Web of
Science alebo SCOPUS, Medline, ERIH plus

Minimálne 2 vedecko-výskumné projekty (domáce a zahraničné granty,
aj inštitucionálne projekty) – riešiteľ, spoluriešiteľ
Splnenie bodu 1.9. SMERNICE rektora č. 1/2020 o výške školného a
poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom
roku 2020/2021
Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov
z toho:
• minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand
• minimálne 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky
Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr.
 člen komisie alebo oponent pre obhajoby doktorandských dizertačných
prác (PhD.), resp.
 člen alebo oponent habilitačných a inauguračných komisií.
Aktívna účasť minimálne na 50 vedeckých podujatiach (postery,
prednášky), z toho:
 najmenej 20 pozvaných podujatí
 minimálna účasť na 10 zahraničných podujatiach a z nich 5 pozvaných
prednášok v zahraničí

Minimálne 2 vedecko-výskumné projekty (domáce a zahraničné granty,
aj inštitucionálne projekty) – riešiteľ, spoluriešiteľ
Splnenie bodu 1.9. SMERNICE rektora č. 1/2020 o výške školného a
poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom
roku 2020/2021
Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov
z toho:
• minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand
• minimálne 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky
Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr.
 člen komisie alebo oponent pre obhajoby doktorandských dizertačných
prác (PhD.), resp.
 člen alebo oponent habilitačných a inauguračných komisií.
Aktívna účasť minimálne na 50 vedeckých podujatiach (postery,
prednášky), z toho:
 najmenej 20 pozvaných podujatí
 minimálna účasť na 10 zahraničných podujatiach a z nich 5 pozvaných
prednášok v zahraničí

Minimálne 2 vedecko-výskumné projekty (domáce a zahraničné granty,
aj inštitucionálne projekty) – riešiteľ, spoluriešiteľ
Splnenie bodu 1.9. SMERNICE rektora č. 1/2020 o výške školného a
poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom
roku 2020/2021
Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov
z toho:
• minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand
• minimálne 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky
Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr.
 člen komisie alebo oponent pre obhajoby doktorandských dizertačných
prác (PhD.), resp.
 člen alebo oponent habilitačných a inauguračných komisií.
Aktívna účasť minimálne na 50 vedeckých podujatiach (postery,
prednášky), z toho:
 najmenej 20 pozvaných podujatí
 minimálna účasť na 10 zahraničných podujatiach a z nich 5 pozvaných
prednášok v zahraničí

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad, preložený do úradného jazyka o absolvovaní
študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto
dokladu v SR, ako aj dekrét docenta.

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad, preložený do úradného jazyka o absolvovaní
študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto
dokladu v SR, ako aj dekrét docenta.

*/ zahraniční uchádzači predložia overený doklad, preložený do úradného jazyka o absolvovaní
študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelania, resp. rozhodnutie o uznaní tohto
dokladu v SR, ako aj dekrét docenta.

