
 
 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte umení Technickej 
univerzity v Košiciach 

  (1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora na FU TUKE je získaný titul „profesor“, alebo 
preukázanie splnenia kritérií FU TUKE na obsadenie funkcie „profesor“, ktoré sú v súlade s platnými kritériami 
na získanie titulu „profesor“ vysokej školy v Slovenskej republike, ktorá má oprávnenia na udeľovanie vedecko-
pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania

1
. 

(2) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta na FU TUKE je získaný titul „docent“ alebo 
preukázanie splnenia kritérií FU TUKE na obsadenie funkcie „docent“, ktoré sú v súlade s platnými kritériami na 
získanie titulu „docent“ vysokej školy v Slovenskej republike, ktorá má oprávnenia na udeľovanie vedecko-
pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania

1
. 

(3) Funkciu profesora na FU TUKE môže obsadiť ten uchádzač, ktorý od získania svojho titulu „profesor“ 
preukáže primeraný nárast  plnenia kritérií  vedeckej a umeleckej činnosti v študijnom odbore v ktorom má 
pôsobiť.  

(4) Funkciu docenta na FU TUKE môže obsadiť ten uchádzač, ktorý od získania svojho titulu „docent“ preukáže 
primeraný nárast  plnenia kritérií  vedeckej a umeleckej činnosti v študijnom odbore v ktorom má pôsobiť.  

(5) V súlade s § 77 ods. 2 zákona funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu 
alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na 
tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách, štátnych vysokých 
školách a súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne. Pracovná 
zmluva na obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez vedecko-
pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ po uplynutí doby podľa prvej vety je od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí neplatná. 
 
 
------------------------------------- 
1 pri posudzovaní sa budú aplikovať kritériá uplatňované v odbore habilitačného konania a inauguračného konania na STUBA alebo VŠVU 

 


