Konkrétne podmienky výberového konania
na obsadzovanie miest docentov
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Vedecká rada Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prerokovala na svojom
riadnom zasadnutí dňa 17. marca 2005 tieto konkrétne podmienky výberového konania na
obsadzovanie miest docentov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave:
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Funkčné miesto docenta na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len
„fakulta“, „univerzita“) sa obsadzuje v súlade s § 77 ods. 4 zákona na základe výberového
konania najviac na obdobie piatich rokov. Z uvedeného dôvodu sa v rámci výberového
konania hodnotí činnosť docenta za obdobie posledných piatich rokov.

KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA
NA OBSADZOVANIE MIEST DOCENTOV

a)

b)

c)
d)
e)

§2
Pedagogická činnosť
Základné požiadavky na rozsah pedagogickej praxe sú najmä:
dva roky systematickej vysokoškolskej pedagogickej praxe v odbore, v ktorom sa
uskutočňuje výberové konanie, alebo v príbuznom odbore; pri kratšom období praxe sa
vykoná hodnotenie len za toto obdobie a požadované kritériá sa úmerne skrátia,
priama výučba jedného alebo niekoľkých študijných predmetov, zabezpečovaných
pedagogickými pracoviskami fakulty v rámci študijných programov fakulty v každom
akademickom roku,
autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej jedného učebného textu, pričom spoluautorstvo
musí tvoriť najmenej tri autorské hárky,
uchádzač nadobudol vedeckú hodnosť „CSc.“ alebo „DrSc.“ alebo akademický titul
„PhD.“ z právnych vied,
vedúci diplomovej práce troch študentov v bakalárskom alebo magisterskom študijnom
programe.

§3
Publikačná činnosť a vedecký výskum
Základne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti sú najmä:
a) autorstvo jednej publikovanej monografie, alebo monotematického súboru prác;
monografia je uverejnená knižná publikácia alebo rozsiahla štúdia najmä v zborníku
v rozsahu najmenej piatich autorských hárkov, v ktorej autor vedecky, do hĺbky a
originálnym spôsobom a pritom na základe odbornej vedeckej literatúry spracoval
tematickú oblasť pomocou vedeckých metód a s využitím aj zahraničných prameňov;
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monotematický súbor prác musí obsahom i kvalitou spĺňať kritériá kladené na
monografiu; monografiou nie je priamy alebo nepriamy komentár k právnemu predpisu,
b) autorstvo najmenej dvadsiatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v domácich
odborných časopisoch a recenzovaných zborníkoch,
c) autorstvo jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej v zahraničnom časopise alebo v
zahraničnom zborníku; vedeckou prácou sa rozumie publikácia, ktorá zverejňuje pôvodné
výsledky vedeckej práce autora, alebo autorského kolektívu; je to publikácia uverejnená
vo vedeckých recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch; do tejto kategórie nie je
možné zaradiť publikácie uverejnené v nerecenzovaných zborníkoch,
d) autorstvo najmenej piatich odborných prác, ktorými sú odborné články, komentáre,
príručky, slovníkové, encyklopedické alebo iné obdobné práce a výkony.

a)

b)
c)
d)

§4
Uchádzač vykonáva vedeckú a vedeckovýskumnú činnosť, v rámci ktorej sa požaduje:
účasť na riešení najmenej jednej alebo dvoch vedeckovýskumných úloh, ktorými sú najmä
zahraničné granty, domáce granty typu VEGA, inštitucionálne granty, alebo iné podobné
granty,
aktívna účasť najmenej na jednej medzinárodnej konferencii, podujatí alebo troch
vnútroštátnych vedeckých konferenciách, podujatiach,
oponovanie zreteľahodného počtu prác na získanie titulu JUDr., hodnosti PhD. alebo CSc.
ako aj habilitačných prác,
členstvo vo vedeckých a odborných grémiách.

§5
Ohlasy na publikované práce
Požaduje sa najmenej desať ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie, z toho dva ohlasy v
zahraničných publikáciách, okrem autocitácií autora, alebo jeho spoluautorov.
§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Každá zahraničná monografia nad stanovený rozsah strán alternuje päť vedeckých
prác uverejnených v zahraničných časopisoch a recenzovaných zborníkoch.
(2) Každá domáca monografia nad stanovený rozsah strán alternuje päť vedeckých prác
uverejnených v domácich odborných časopisoch a recenzovaných zborníkoch.
(3) Citácia a ohlas v zahraničí nad stanovený počet nahradzuje tri citácie v domácich
časopisoch.
(4) Pri výberovom konaní na miesto docenta vedecká práca uverejnená v zahraničí nad
stanovený počet nahradzuje tri domáce vedecké práce.
(5) Alternácii podlieha činnosť uchádzača zakotvená v § 4 písm. a) a b) tohto vnútorného
predpisu.
(6) Ak by uplatnenie týchto konkrétnych podmienok výberového konania na
obsadzovanie miest docentov viedlo k tvrdosti, môže o ich zmiernení rozhodnúť dekan
fakulty.
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(7) Predpokladá sa, že uchádzač o funkčné miesto docenta na fakulte, ktorý už bol
vymenovaný za docenta, spĺňa tieto konkrétne podmienky výberového konania.
(8) Tieto konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov
fakulty prerokovala a schválila Vedecká rada Právnickej fakulty TU v Trnave dňa
17. marca 2005 uznesením č. 17/2005.

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.
dekan Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave
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