Kritériá na obsadzovanie funkčných miest zamestnancov
vedeckého výskumu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
Článok I.
Štruktúra funkčných miest
1. Zamestnanci vedeckého výskumu sú v zmysle § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov prijímaní do pracovného pomeru na dobu určitú alebo neurčitú
v závislosti od dohody so zamestnávateľom do nasledujúcich funkcií:
a) odborný technický pracovník,
b) výskumný pracovník,
c) vedecký pracovník,
d) samostatný vedecký pracovník,
e) vedúci vedecký pracovník.
Článok II.
Kritériá pre obsadzovanie funkčných miest
1. Pre obsadenie funkčného miesta „Odborný technický pracovník PF UPJŠ“
v danom odbore výskumu a vývoja na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
sa vyžaduje splnenie nasledujúcich kritérií:
a) vysokoškolské vzdelanie prvého, resp. druhého stupňa v príslušnom odbore;
b) splnenie konkrétnych podmienok uvedených vo vypísanom výberovom konaní
príslušného ústavu fakulty.
2. Pre obsadenie funkčného miesta „Výskumný pracovník PF UPJŠ“ v danom
odbore výskumu a vývoja na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa
vyžaduje splnenie nasledujúcich kritérií:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore;
b) splnenie konkrétnych podmienok uvedených vo vypísanom výberovom konaní
príslušného ústavu fakulty.

Funkčné miesto sa môže udeliť aj za účelom vykonania stáže (internship)
spravidla na dobu 3 až 12 mesiacov.
3. Pre obsadenie funkčného miesta „Vedecký pracovník PF UPJŠ“ v danom
odbore výskumu a vývoja na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa
vyžaduje splnenie nasledujúcich kritérií:
a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore;
b) preukázateľná publikačná činnosť uchádzača v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR
č.

456/2012

z

18.

decembra

2012,

dokladovaná

formou

zoznamu

recenzovaných vedeckých prác uchádzača spolu s citačným ohlasom,
s osobitým zreteľom na

päť najvýznamnejších publikácií za obdobie

posledných 3 rokov;
c) splnenie konkrétnych podmienok uvedených vo vypísanom výberovom konaní
príslušného ústavu fakulty;
d) dokladovaná účasť na domácich a medzinárodných konferenciách, spolupráca
so zahraničnými vedeckými pracoviskami;
e) znalosť najmenej jedného svetového (napr. anglického) jazyka.
4. Pre obsadenie funkčného miesta „Samostatný vedecký pracovník PF UPJŠ“
v danom odbore výskumu a vývoja na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
sa vyžaduje splnenie nasledujúcich kritérií:
a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore;
b) splnenie konkrétnych podmienok určených Atestačnou komisiou UPJŠ pre
získanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa (Vyhláška ČSAV, 55/1977 Z.
z.)., alebo habilitácia v odbore;
c) preukázateľná publikačná činnosť uchádzača v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR
č.

456/2012

z

18.

decembra

2012,

dokladovaná

formou

zoznamu

recenzovaných vedeckých prác uchádzača spolu s citačným ohlasom,
s osobitým zreteľom na

päť najvýznamnejších publikácií za obdobie

posledných 3 rokov;
d) splnenie konkrétnych podmienok uvedených vo vypísanom výberovom konaní
príslušného ústavu fakulty;
e) dokladovaná účasť na domácich a medzinárodných konferenciách, spolupráca
so zahraničnými vedeckými pracoviskami;

f) znalosť najmenej jedného svetového (napr. anglického) jazyka.
5. Pre obsadenie funkčného miesta „Vedúci vedecký pracovník PF UPJŠ“
v danom odbore výskumu a vývoja na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
sa vyžaduje splnenie nasledujúcich kritérií:
a) získanie vedeckého titulu DrSc. v príslušnom odbore;
b) splnenie konkrétnych podmienok určených Atestačnou komisiou UPJŠ pre
získanie vedeckého kvalifikačného stupňa I (Vyhláška ČSAV, 55/1977 Z. z.).,
alebo inaugurácia v odbore;
c) preukázateľná publikačná činnosť uchádzača v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR
č.

456/2012

z

18.

decembra

2012,

dokladovaná

formou

zoznamu

recenzovaných vedeckých prác uchádzača spolu s citačným ohlasom,
s osobitým zreteľom na

päť najvýznamnejších publikácií za obdobie

posledných 3 rokov;
d) splnenie konkrétnych podmienok uvedených vo vypísanom výberovom konaní
príslušného ústavu fakulty;
e) dokladovaná účasť na domácich a medzinárodných konferenciách, spolupráca
so zahraničnými vedeckými pracoviskami.
f) znalosť najmenej jedného svetového (napr. anglického) jazyka.
Článok III.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Rušia sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest zamestnancov vedeckého
výskumu na PF UPJŠ, ktoré boli schválené Vedeckou radou PF UPJŠ dňa
26.1.2005.
2. Tento vnútorný predpis fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia
vedením PF UPJŠ na zasadnutí dňa 9.3.2016, zápisnica č. 7, uznesenie č.
1/1.
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