
VZOR  docent 
 

Tabelárne vyjadrenie plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„docent“  

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty* 
 

Prehľad splnenia kritérií fakulty: 
Habilitačné konanie  

Pedagogická aktivita 

Tri roky pedagogickej praxe (rozsah úväzku 
najmenej 50 % ustanoveného týždenného 
pracovného času) od získania vysokoškolského 
vzdelania 3. stupňa v odbore alebo v príbuznom 
odbore. 
Prehľad pedagogickej činnosti. 
Príloha č. 1 

  

Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej jedného 
učebného textu, pričom spoluautorstvo musí tvoriť 
minimálne 3 AH. 
Príloha č. 2 

 

Vedecká hodnosť CSc. alebo akademický titul 
PhD. z právnych vied. 
Príloha č. 3 

 

Vedenie bakalárskych alebo diplomových prác 
Príloha č. 4 

 

Publikačná aktivita a vedecký výskum 

Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 21 
pôvodných vedeckých prác:  
 
Príloha č. 5 

 

a) jednej publikovanej monografie alebo 
monotematického súboru vedeckých prác (rozsah 
spoluautorstva minimálne  3 AH) 

 

b) najmenej 20 pôvodných vedeckých prác, 
pričom najmenej štyri uverejnené 
v zahraničnom recenzovanom časopise 

 

  

Autorstvo najmenej piatich odborných prác 
(odborné články, recenzie, komentáre, príručky, 
slovníkové, encyklopedické a zostaviteľské práce). 
Príloha č. 6  

 

Aktívna účasť najmenej na piatich vedeckých 
konferenciách a dvoch medzinárodných 
konferenciách v zahraničí.  
Príloha č. 7 
 

 

Študijný pobyt v zahraničí trvajúci v súhrne 
najmenej 15 dní.  
Príloha č. 8 

 

Účasť na riešení najmenej troch 
vedeckovýskumných úloh – najmä zahraničné 
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projekty a granty, domáce granty, inštitucionálne 
projekty. 
Príloha č. 9 
 
Najmenej 15 ohlasov (citácie a recenzie) z toho 
najmenej dva ohlasy v zahraničných publikáciách, 
okrem autocitácií autora alebo jeho spoluautorov.  

Príloha č. 10 
Do zoznamu citácií nepatria citácie publikované v neverejných 
publikáciách, akými sú kvalifikačné práce, najmä diplomové 
a rigorózne práce, výskumné správy a metodické materiály. Za 
citáciu sa nepovažuje informácia o príprave alebo existencii 
autorovej publikácie.  

 

 
* Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia 
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1)  Minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ nemožno nahradiť plnením iných kritérií. 
 
2) Tieto kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty nadobúdajú platnosť a 
účinnosť dňom 1. 5. 2016. Zrušujú sa doterajšie kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 
a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty zo dňa 19. marca 2014. Habilitačné a vymenúvacie konania, ktoré sa začali pred nadobudnutím 
účinnosti tejto úpravy sa dokončia podľa predchádzajúcej úpravy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


