
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné kritériá na obsadenie funkcie profesora alebo funkcie docenta na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte  

 
 
 

Článok I 
 

1. Pre obsadenie funkcie docenta vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vymedzenej oblasti 
vedy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte platia nasledovné 
kritériá:  
a) úspešne ukončené habilitačné konanie a získanie vedecko-pedagogického titulu 

docent v odbore zodpovedajúcom vymedzenej oblasti vzdelávania  a vymedzenej 
oblasti vedy, pokiaľ v čl. III nie je uvedené inak;  

b) splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach aktuálnych ku dňu konania výberového konania;  

c) preukázateľná predchádzajúca činnosť uchádzača vo výskume, ktorou uchádzač 
prispel k rozvoju vymedzenej oblasti vedy; preukazuje sa formou zoznamu 
recenzovaných vedeckých prác uchádzača;  

d) preukázateľná predchádzajúca činnosť uchádzača vo vzdelávaní vo vymedzenej 
oblasti vzdelávania dokladovaná zoznamom predchádzajúcej pedagogickej činnosti 
vrátane vedenia záverečných prác;  

e) dosahovanie medzinárodných výsledkov, ktoré sa preukazuje zoznamom ohlasov 
vrátane zahraničných na publikované práce ako aj formou ďalších ocenení, pri 
primeranom zohľadnení špecifičnosti danej vymedzenej oblasti vzdelávania 
a vymedzenej oblasti vedy.  

2. Obsadenie funkcie docenta je nezlučiteľné s garantovaním študijného programu alebo 
prácou pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho 
zamestnanca (§ 14 a 32 zákona) a obdobná práca pre vysokú školu v zahraniční. 

 
 

Článok II 
 

1. Pre obsadenie funkcie profesora vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vymedzenej oblasti 
vedy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte platia nasledovné 
kritériá: 
a) získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore zodpovedajúcom 

vymedzenej oblasti vzdelávania  a vymedzenej oblasti vedy, pokiaľ v čl. III nie je 
uvedené inak; 

b) splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach aktuálnych ku dňu konania výberového konania; 

c) preukázateľne nepretržitá činnosť uchádzača vo výskume, ktorou uchádzač prispel k 
rozvoju vymedzenej oblasti vedy; preukazuje sa formou zoznamu recenzovaných 
vedeckých prác uchádzača;  



d) preukázateľná predchádzajúca činnosť uchádzača vo vzdelávaní vo vymedzenej 
oblasti vzdelávania dokladovaná zoznamom predchádzajúcej pedagogickej činnosti 
vrátane vedenia doktorandov;  

e) dosahovanie medzinárodných výsledkov, ktoré sa preukazuje zoznamom ohlasov 
vrátane zahraničných na publikované práce ako aj formou ďalších ocenení, pri 
primeranom zohľadnení špecifičnosti danej vymedzenej oblasti vzdelávania 
a vymedzenej oblasti vedy.  

2. Obsadenie funkcie profesora je nezlučiteľné s garantovaním študijného programu alebo 
prácou pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho 
zamestnanca (§ 14 a 32 zákona) a obdobná práca pre vysokú školu v zahraniční.  

 
 

Článok III 
 

1. Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-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 predchádzajúcej vety je od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po jej uplynutí neplatná. 

2. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií 
vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné 
konanie. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií 
vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre 
habilitačné konanie a inauguračné konanie. 

 
 

Článok IV 
 

1. Tieto kritériá boli schválené vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
dňa 26. 2. 2021 na návrh Vedeckej rady  UPJŠ LF. Vedecká rada UPJŠ LF tieto kritériá 
prerokovala dňa 19. 2. 2021. 

2. Tieto kritériá nadobúdajú platnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a účinnosť dňa 1. 9. 2021. 

3. Nadobudnutím účinnosti týchto kritérií strácajú platnosť a účinnosť Všeobecné a konkrétne 
kritériá na obsadenie funkcií profesorov alebo docentov na Lekárskej fakulte schválené 
Vedeckou radou UPJŠ LF dňa 3. 6. 2014. 
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