
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov  a docentov na FU TUKE 

 (1) Uchádzač spĺňa všetky podmienky ustanovené v Čl. 1 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov. 

(2) Uchádzač o funkciu profesor preukazuje:  

a) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania - vedenie prednášok a seminárov, 
hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a 
oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov, 

b) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností - formovanie trendov a koncepcií, výskumná, vývojová 

alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, 
organizovanie medzinárodných odborných podujatí. 

(3) Uchádzač o funkciu docent preukazuje:  

a) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania - vedenie prednášok a seminárov, 
hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a 
oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov, 

b) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností - výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a 
zverejňovanie jej výsledkov, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, organizovanie odborných 
podujatí. 

 (4) Uchádzač o funkčné miesto profesora a docenta na FU TUKE v rámci výberového konania predkladá: 

a) doklad o preukázaní kvalifikačných predpokladoch,  
b) úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní,  
c) úradne overenú kópiu dokladu o udelení vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického 

titulu profesor alebo docent, 
d) prehľad pedagogickej činnosti, (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie záverečných prác, vedenie 

doktorandov, atď.) 
e) prehľad najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti (publikačnej a umeleckej činnosti), 
f) prehľad vedecko-výskumnej a umeleckej projektovej a grantovej činnosti, 
g) vedecké/umelecké portfólio, 
h) prehľad o rozvoji odborných, jazykových, pedagogických, digitálnych zručností a prenositeľných 

spôsobilostí, ak ich uchádzač absolvoval, 
i) iné významné skutočnosti (profesionálne, vedecké alebo umelecké ocenenie, členstvo v redakčných 

radách významných časopisov a pod.), 
j) iné doklady v zmysle vyhláseného výberového konania. 

(5) Uchádzač spĺňa predpoklad v zmysle § 3 ods. 1 písmeno b) Zákon a č.552/2003 o výkone práce vo verejnom 
záujme. 

 

 


