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Materiály potrebné na začatie habilitačného konania 

 

 

Vážený uchádzač o hodnosť docenta! 

 

Ďakujeme, že sa uchádzate o túto hodnosť na Pedagogickej fakulte UK. Aby Vaša habilitácia 

prebehla hladko, prosíme Vás o efektívnu spoluprácu. Vaše materiály prejdú schvaľovaním 

vo viacerých etapách – bude ich posudzovať referent Oddelenia pre vedu a doktorandské 

štúdium, príslušný prodekan, predseda habilitačnej komisie, dekan, vedecká rada fakulty 

a rektor. Ak v niektorej z týchto etáp sa zistia nedostatky, materiál Vám bude vrátený. Všetky 

požadované materiály preto starostlivo vypracujte.  

 

Potrebné materiály: 

1. žiadosť o začatie habilitačného konania. 

2. charakteristika uchádzača  – 2x (pozri prílohu; rešpektujte vysvetlivky) 

3. zoznam publikačnej činnosti zostavený Akademickou knižnicou PdF UK (uchádzačov 

mimo UK pozri prílohu Pokyny pre uchádzačov – publikačná činnosť) – 2 x 

4. vyplnená tabuľka o plnení kritérií – 2 x (v prílohe)  

5. habilitačná práca   -4x  

6. profesijný životopis s vlastnoručným podpisom (v prílohe). 

 

 

V prvej etape odovzdajte len tieto materiály. Ak ich príslušní funkcionári schvália, budete 

vyzvaný(-á), aby ste predložili tieto materiály: 

7. osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa  

8. osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania III. stupňa (CSc., PhD., 

prípadne DrSc. )  

9. uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami fakúlt alebo súčastí UK, doložia navyše 

potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila 

pedagogická činnosť  

10. prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti podľa predlohy– podpísaný vedúcim katedry  

11. charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, ktoré uchádzač dosiahol vo 

svojom vednom odbore a ktoré si najviac cení   

12. stanovisko pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí, k začatiu habilitačného konania 

13. návrh 3 tém habilitačnej prednášky  
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14. tézy habilitačnej prednášky (po schválení 1 z tém Vedeckou radou PdF UK)   

15. potvrdenie o zaplatení poplatku za habilitačné konanie  (najneskôr pred konaním 

habilitačnej prednášky)  

16. súhlas dotknutej osoby  (tlačivo  poskytne oddelenie)  

 

 

 Všetky relevantné materiály je potrebné dodať  aj  v elektronickej podobe ( CD, alebo USB 

kľúč).  

 

 


