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Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vydáva túto Smernicu upravujúcu všeobecné
kritériá na obsadzovanie funkcií profesora a docenta na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici (ďalej tiež „všeobecné kritériá") s cieľom zohľadniť a zabezpečiť v dôsledku zmien
platnej legislatívy Slovenskej republiky zmeny v podmienkach Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej tiež „UMB" ).
Účelom všeobecných kritérií je stanoviť záväzný a jednotný postup pre fakulty UMB pri
zabezpečovaní

obsadzovania funkcií profesora a docenta na UMB.

Čl.l
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesora a docenta
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

(1) Všeobecné kritériá sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. h) Zákona č. 131/2002 z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov („ďalej len zákon") a nadväzujú na § 75 ods. 4 a § 77 ods. 2 zákona,
v nadväznosti na platné štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
(2)

Kvalifikačným

(3)

Kvalifikačným

predpokladom na obsadenie funkcie profesor je získaný vedeckopedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „profesor" alebo splnenie platných kritérií
na získanie titulu „profesor" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
priradeného k študijnému odboru, v ktorom uchádzač pôsobí.

predpokladom na obsadenie funkcie docent je získaný vedeckopedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „docent" alebo splnenie platných kritérií
na získanie titulu „docent" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
priradeného k študijnému odboru, v ktorom uchádzač pôsobí.

(4) Funkciu profesora na UMB v Banskej Bystrici môže

obsadiť:

uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor,
ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického
titulu profesor preukáže primeraný nárast plnenia kritérií vedeckej, resp. umeleckej
činnosti v študijnom odbore, v ktorom má pôsobiť;
b) uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent,
ktorý preukáže plnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie
vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor" na UMB
alebo na inej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného
konania priradeného k študijnému odboru, v ktorom má pôsobiť;
c) uchádzač bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu
„profesor" alebo
„docent", ktorý preukáže plnenie kritérií vyplývajúcich
z požadovanej úrovne kritérií na získanie vedecko-pedagogického alebo umeleckopedagogického titulu „profesor" na UMB alebo na inej vysokej škole v príslušnom
odbore habilitačného a inauguračného konania priradeného k študijnému odboru,
v ktorom má pôsobiť.

a)
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(5) Funkciu docenta na UMB v Banskej Bystrici môže

obsadiť:

uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent,
ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického
titulu docent preukáže primeraný nárast plnenia kritérií vedeckej , resp. umeleckej
činnosti v študijnom odbore, v ktorom má pôsobiť;
b) uchádzač bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu
„docent", ktorý preukáže plnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií
na získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" na
UMB alebo na inej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného
konania priradeného k študijnému odboru, v ktorom má pôsobiť.

a)

(6) V súlade s § 77 ods. 2 zákona, funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedeckopedagogického 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 vedeckopedagogického titulu „docent" alebo „profesor" po uplynutí doby podľa prvej vety je od prvého
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí neplatná.
Čl. 2
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

(1) Tieto podmienky sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. i) Zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(2) Uchádzač musí spÍňať všetky podmienky ustanovené v Čl. 1 Všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov.
(3) Pri výberovom konaní na miesto profesora na UMB v Banskej Bystrici musí

uchádzač

predložiť:

a) doklad o kvalifikačných predpokladoch (profesijný životopis, úradne osvedčenú kópiu
dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní, úradne osvedčenú kópiu
dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený vedecko-pedagogický alebo umeleckopedagogický titul docent alebo profesor),
b) prehľad pedagogickej činnosti (vyučované predmety, dÍžka pedagogickej praxe,
vedenie doktorandov),
c) prehľad vedecko-výskumnej alebo umeleckej činnosti (granty, projekty a pod.)
d) prehľad publikačnej činnosti,
e) iné významné skutočnosti (absolvované kurzy, digitálne zručnosti, profesionálne alebo
vedecké ocenenie, členstvo v redakčných radách významných časopisov a pod.),
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t)

ďalšie

doklady v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

(4) Minimálne kritériá výberu kandidátov vychádzajú z kritérií na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor"
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania priradeného k študijnému odboru,
v ktorom má pôsobiť.
(5) Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa Zásad
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Čl. 3

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií docent
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
(1) Uchádzač musí spÍňať všetky podmienky ustanovené v Čl. 1 Všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov.

(2) Pri výberovom konaní na miesto docent na UMB musí

uchádzač predložiť:

a) doklad o kvalifikačných predpokladoch (profesijný životopis, úradne osvedčenú kópiu
dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní, úradne osvedčenú kópiu
dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený vedecko-pedagogický alebo umeleckopedagogický titul docent alebo profesor),
b) prehľad pedagogickej činnosti (vyučované predmety, dÍžka pedagogickej praxe,
vedenie doktorandov),
c) prehľad vedecko-výskumnej alebo umeleckej činnosti (granty, projekty a pod.)
d) prehľad publikačnej činnosti ,
e) iné významné skutočnosti (absolvované kurzy, digitálne zručnosti, profesionálne alebo
vedecké ocenenie, členstvo v redakčných radách významných časopisov a pod.),
t) ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
(3) Minimálne kritériá výberu kandidátov vychádzajú z kritérií na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent"
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania priradeného k študijnému odboru,
v ktorom má pôsobiť.
(4) Obsadzovanie funkcií docent sa uskutočňuje výberovým konaním podľa Zásad výberového
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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Čl.4
Záverečné

ustanovenia

(1) Týmito všeobecnými kritériami na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a konkrétnymi podmienkami na obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa rušia
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici schválené Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
dňa 27.10.2016 a Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
na jednotlivých fakultách UMB v Banskej Bystrici schválené Vedeckou radou Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 27.4.2017.
(2) Tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov boli schválené vo Vedeckej rade
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 12.2.2021.
(3) Tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich
schválenia vo Vedeckej rade UMB v Banskej Bystrici.
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