
POSTUP PRI ZÍSKAVANÍ VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO 

TITULU PROFESOR NA FF UKF V NITRE 

 

1. Vymenúvacie konanie začína podaním písomnej ţiadosti o vymenúvanie za profesora 

predsedovi Vedeckej rady FF UKF v Nitre, Prof. PaedDr. Bernardovi Garajovi, CSc. 

(ďalej predseda VR). 

2. Uchádzač v ţiadosti uvedie odbor v ktorom sa o získanie titulu uchádza a k ţiadosti 

pripojí (podľa vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 zo dňa 8. decembra 2004 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor): 

a/ ţivotopis, 

b/ osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, 

c/ osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent, 

d/ prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov 

v tejto činnosti (§ 75 ods. 5 zákona), 

e/ zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných 

technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských 

osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov 

na vedecké práce, odborné práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov 

doma a v zahraničí, 

f/ najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, 

učebné texty. 

3. Dokumenty a podklady uvedené v predchádzajúcom bode (č. 2) predloţí uchádzač 

v podobe inauguračného spisu (viď príloha). 

4. Ţiadosť za prítomnosti uchádzača prerokuje predseda Vedeckej rady a prodekan pre vedu 

a výskum. V prípade, ţe všetky náleţitosti v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a vyhlášky MŠ SR č. 6/2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sú naplnené, postúpi ţiadosť so 

všetkými náleţitosťami na posúdenie garantovi príslušného študijného odboru. 

5. Po vyjadrení garanta príslušného študijného odboru postúpi predseda VR ţiadosť do VR. 

6. Predseda VR so súhlasom VR vymenuje do šiestich (6) mesiacov od začiatku 

vymenúvacieho konania troch oponentov a štvorčlennú inauguračnú komisiu. 

7. Súčasťou schvaľovacieho postupu inauguračného konania vo VR je aj výber témy 

prednášky ktorá bude súčasťou inauguračného pokračovania. 

8. Oponenti vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky k predloţenej 

ţiadosti. 

9. Po obdrţaní všetkých troch posudkov na oddelenie vedy a výskumu FF UKF, minimálne 

vo dvoch prípadoch s kladným vyjadrením, predseda VR zverejní 14 dní vopred dátum, 

miesto a čas konania inauguračnej prednášky. 

10. Postup vymenúvacieho konania sa riadi Zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 


