Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV
A DOCENTOV NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE,
PRÁVNICKEJ FAKULTE
A
KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE
FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV
NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTE

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty podľa § 30 ods. 1 písm. h)
a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v spojení s čl. 29 ods. 3 druhá veta Štatútu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 30. mája 2013 a s čl. 1 ods. 2 písm.
i) a j) Rokovacieho poriadku vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
dňa 5. júna 2014 prerokovala tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov
a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte a konkrétne podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite
v Trnave, Právnickej fakulte (ďalej len „kritériá a podmienky“):

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV
A DOCENTOV NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE,
PRÁVNICKEJ FAKULTE
Článok 1
Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
(1) Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave,
Právnickej fakulte (ďalej len „fakulta“) sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade so
zákonom a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a
docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave.
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(2) Výberové konanie na funkciu profesora a funkciu docenta je zároveň výberovým
konaním na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa.

Článok 2
Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora
(1) Na obsadenie funkcie profesora v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na
fakulte musí uchádzač splniť nasledovné kritériá:
a) získanie titulu profesor v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
b) činnosť vo výskume, ktorou uchádzač svojou všestrannou činnosťou prispel k rozvoju
poznania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore; uchádzač predloží zoznam
recenzovaných vedeckých prác vrátane ohlasov na tieto práce,
c) predchádzajúca pedagogická činnosť v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore;
uchádzač predloží zoznam predchádzajúcej pedagogickej činnosti vrátane vedenia
dizertačných prác, z ktorého vyplýva, že vykonával pedagogickú činnosť ako
vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere najmenej tri roky od získania vedeckopedagogického titulu „docent“ v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore, (najmä
vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a praktických cvičení alebo
zodpovedajúcich foriem výučby),
d) dosahovanie medzinárodne akceptovaných výsledkov; uchádzač predloží zoznam ohlasov
vrátane zahraničných na publikované práce ako aj ďalších ocenení.
(2) Funkciu profesor môže obsadiť aj uchádzač, ktorý má vedecko-pedagogický titul
„docent“, ktorý splnil požiadavky uvedené v Kritériách na získanie vedecko-pedagogického
titulu profesor na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte v príslušnom alebo
príbuznom študijnom odbore platných v čase obsadzovania funkčného miesta profesora.

Článok 3
Kritériá na obsadzovanie funkcie docenta
Na obsadenie funkcie docenta v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na fakulte
musí uchádzač splniť nasledovné kritériá:
a) ukončené habilitačné konanie a získanie titulu docent v príslušnom alebo príbuznom
študijnom odbore,
b) splnenie požiadaviek uvedených v kritériách na získanie vedecko-pedagogického titulu
docent na právnickej fakulte v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
c) predchádzajúca činnosť vo výskume, ktorou prispel k rozvoju poznania v príslušnom
alebo príbuznom študijnom odbore; uchádzač predloží zoznam recenzovaných vedeckých
prác,
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d) predchádzajúca pedagogická činnosť v študijnom odbore právo; uchádzač predloží
zoznam predchádzajúcej pedagogickej činnosti vrátane vedenia záverečných prác,
z ktorého vyplýva, že vykonával pedagogickú činnosť ako vysokoškolský učiteľ najmenej
tri roky v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času od získania
vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore,
(najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a praktických cvičení
alebo zodpovedajúcich foriem výučby),
e) dosahovanie medzinárodne akceptovaných výsledkov; uchádzač predloží zoznam ohlasov
vrátane zahraničných na publikované práce ako aj ďalších ocenení.

DRUHÁ ČASŤ
KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE
FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV
NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTE
Článok 4
(1) Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a docenta vypisuje dekan fakulty.
(2) Vypísanie výberového konania fakulta zverejňuje na úradnej výveske fakulty
najmenej desať dní pred dňom uskutočnenia výberového konania. Prvý deň zverejnenia
výberového konania sa považuje za deň jeho vypísania. Prvý deň zverejnenia sa uvedie
v ozname o vypísaní výberového konania.
(3) Uchádzač musí splniť podmienky podľa článkov 2 a 3 v čase prihlásenia do
výberového konania.

TRETIA ČASŤ
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 12. januára 2006 a Konkrétne
podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 17. marca 2005.
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto kritéria a podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou
Trnavskej univerzity v Trnave.
(2) Tieto kritéria a podmienky na nadobúdajú účinnosť dňa 30. júna 2014.

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
predseda Vedeckej rady Trnavskej
univerzity v Trnave
v. r.

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
predsedníčka Vedeckej rady Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
v. r.

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
dekanka Trnavskej univerzity
v Trnave, Právnickej fakulty
v. r.

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite
v Trnave, Právnickej fakulte a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte boli
schválené Vedeckou radou Trnavskej univerzity v Trnave dňa 17. júna 2014.

4

