ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
-------------------------------------------------------------------------STROJNICKA FAKULTA

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Strojníckej fakulte
Žilinskej univerzity v Žiline

Žilina, december 2007

Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Vnútorný predpis Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len fakulty) „Konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov“ vychádza z ustanovení štatútu Žilinskej
univerzity, ďalších vnútorných predpisov Žilinskej univerzity a fakulty, ustanovení zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o VeS“) a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ktorými je verejná vysoká škola povinná sa riadiť.
(2) O získanie funkcie profesora sa môže uchádzať :
a) uchádzač s titulom „profesor“ v danom alebo príbuznom študijnom odbore,
b) uchádzač s titulom „docent“ v danom alebo v príbuznom odbore.
(3) Zmyslom konkrétnych podmienok hodnotenia uchádzača je posúdiť jeho schopnosť viesť
pracovný kolektív katedry alebo jej časti:
a) po stránke pedagogickej garantovať kvalitu prípravy a vykonávania výučby
a usmerňovať vzdelávanie členov katedry k vlastnému vzdelávaniu, hodnotí sa
jeho vlastná pedagogická aktivita, tvorba koncepcií, študijných programov a pod.,
tvorba výučbových materiálov a publikačná činnosť v oblasti vzdelávania, vedenia
diplomových a dizertačných prác,
b) po stránke vedecko-výskumnej viesť kolektív, určovať trendy výskumnej práce,
iniciovať tvorbu vedecko-výskumných projektov a sledovať ich riešenie a sám sa
na tejto činnosti podieľať, osobná aktivita sa posudzuje podľa riešených
projektov, publikačnej činnosti, výchovy doktorandov a pod.
c) po stránke organizačnej schopnosť viesť kolektív katedry alebo pracovný tím,
organizovať pedagogickú a výskumnú činnosť katedry, školy a pod., osobná
aktivita sa posudzuje podľa organizovania vedeckých podujatí, vykonávania
akademických funkcií, členstvo vo vedeckých radách vysokých škôl a fakúlt,
členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov, činnosť vo
vedeckých a odborných komisiách na úrovni medzinárodnej i národnej úrovni
a pod.
Článok 2
Konkrétne podmienky pre uchádzača s titulom „profesor“
(1) Doklad o vymenovaní za profesora, resp. doklad o získaní titulu docent v danom alebo
príbuznom študijnom odbore.
(2) Preukázanie a doloženie aktivity v pedagogickej, vedeckovýskumnej a organizačnej činnosti
v štruktúre :
a) pedagogická činnosť
-

aktivity vo výučbe vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia,
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-

tvorba pedagogických materiálov,

-

tvorba a garancia študijných programov,

-

účasť v projektoch vzdelávacieho charakteru,

-

aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,

-

vedenie diplomových a dizertačných prác,

-

zahraničné prednáškové pobyty,

-

práca v komisiách pre štátne skúšky,

-

ďalšie aktivity vzdelávacieho charakteru,

b) vedeckovýskumná činnosť
-

vedenie výskumných kolektívov,

-

riešenie vedeckovýskumných projektov,

-

publikačná činnosť vo vedeckých a odborných časopisoch,

-

účasť na konferenciách
konferencií,

-

ďalšia činnosť vedeckovýskumného charakteru,

a publikovanie

výsledkov

v zborníkoch

c) organizačná činnosť
-

organizovanie pedagogických a vedeckovýskumných podujatí,

-

riadenie kolektívov na úrovni fakulty, vysokej školy, celoštátnej
a medzinárodnej,

-

členstvo v komisiách, agentúrach a pod. na celoštátnej a medzinárodnej
úrovni,

-

ďalšia významná organizátorská činnosť,

d) osobnostná charakteristika a uznanie vedeckou a pedagogickou komunitou
-

citácie vedeckých a odborných prác,

-

členstvo vo vedeckých radách fakúlt, vysokých škôl a iných vzdelávacích
a vedeckých inštitúcií,

-

členstvo v redakčných radách vedeckých, pedagogických a iných
odborných časopisov.

(3) Hodnotenie aktivít uchádzača vychádza z kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Strojníckej fakulte ŽU
Článok 3
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Do akreditácie nových študijných programov sa za študijné programy v súčasnosti považujú :
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-

študijné odbory (pokiaľ nie sú členené na špecializácia),

-

špecializácie študijných odborov.

(2) Kritériá na opakované obsadzovanie funkcií profesorov sa aktualizujú podľa platných
predpisov.
(3) Konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkcií profesorov na Strojníckej fakulte Žilinskej
univerzity v Žiline boli prerokované vedeckou radou SjF ŽU dňa 11. 12. 2007
(4) Konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkcií profesorov na Strojníckej fakulte Žilinskej
univerzity v Žiline boli prerokované a schválené vedeckou radou Žilinskej univerzity dňa 13.
12. 2007 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.

V Žiline 11. decembra 2007

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
dekan SjF ŽU v Žiline

prof. Ing. Ján Bujňák, PhD.
rektor ŽU v Žiline
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