
VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV, 

KONKRÉTNE KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A KRITÉRIÁ 

NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ HOSŤUJÚCICH PROFESOROV  

NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE V RUŽOMBERKU 

 

 

V zmysle § 12 ods. 1 písm. h), i) a j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhov Vedeckej rady 

Filozofickej fakulty KU zo dňa 28. mája 2014, Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU zo dňa 4. júna 

2014 a Vedeckej rady Teologickej fakulty zo dňa 21. mája 2014, boli Vedeckou radou KU dňa 18. 

júna 2014 schválené tieto kritériá: 

  

1. VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A 

DOCENTOV NA KU 

 

1.1. Miesta profesorov sa prednostne obsadzujú uchádzačmi, ktorí inaugurovali a boli 

vymenovaní za profesorov v danom alebo príbuznom odbore. Miesta docentov sa obsadzujú 

uchádzačmi po ukončenom habilitačnom konaní v danom alebo príbuznom odbore. 

1.2. Obsadzovanie profesorských miest docentmi sa uskutočňuje na základe ich prihlášky do 

výberového konania na miesto profesora alebo na návrh pracoviska, ktoré požadovalo 

výberové konanie a neprihlásil sa alebo nebol prijatý uchádzač z radov profesorov. 

Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul „docent“ a vykonáva funkciu 

profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym profesorom KU. Ak mimoriadny 

profesor KU získa počas svojho pôsobenia vo funkcii profesora vedecko-pedagogický titul 

„profesor“, stáva sa riadnym profesorom. 

1.3. Pri viacery ch uchádzačoch spĺňajúcich kritériá na obsadenie miest profesora alebo docenta sa 

ako doplňujúce kritériá budú považovať: vyváženosť didaktických schopností a vedeckej 

aktivity, zámery vo vedeckej aktivite, šírka vedecko-pedagogickej orientácie. 

1.4. Pri uchádzačoch bez pedagogickej praxe je možné vyžadovať prednášku pred vedeckou 

radou ako doplňujúce kritérium pre určenie poradia uchádzačov. 

 

2. KONKRÉTNE KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV NA KU 

 

2.1. Fakulta môže vypísať výberové konanie len na funkčné miesta schválené v štruktúre 

pracovných miest a má dodržiavať predpísanú odbornú skladbu. Funkčné miesto je totožné s 

pracovným miestom. 

 

3. KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ HOSŤUJÚCICH PROFESOROV 

3.1. Vedecká rada fakulty prerokúva a predkladá Vedeckej rade Katolíckej univerzity 

v Ružomberku návrh dekana na obsadenie funkcie hosťujúceho profesora. 

3.2. Návrh musí obsahovať vedeckopedagogickú charakteristiku a prehľad publikačnej činnosti. 

3.3. Kritériá pre priznanie titulu sú v zásade zhodné s kritériami pre inauguráciu profesorov na 

KU s výnimkou požiadavky na pedagogickú činnosť. 

3.4. U uchádzačov, ktorí pedagogicky nepôsobili na vysokej škole, ale sú vynikajúcimi 

odborníkmi z výskumu alebo praxe, sa vyžaduje zhodnotenie ich činnosti dvoma oponentmi, 

ktorých ustanoví fakulta už pred prerokovaním návrhu vo vedeckej rade fakulty. 

3.5. V prípade uchádzačov, ktorí sa riadne habilitovali a dlhšiu dobu pedagogicky pôsobia, sa 

upúšťa od posudkov. Rovnako u uchádzačov, ktorí získali titul profesor na inej univerzite 

alebo vysokej škole v cudzine. 

 



 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1. Schválením týchto kritérií strácajú platnosť Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov, konkrétne kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na 

obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku zo dňa 

17. decembra 2008. 

 

 

 

Ružomberok 18. júna 2014    prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

      poverený rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

 


