
ZOZNAM DOKUMENTOV POŽADOVANÝCH OD UCHÁDZAČA 

K INAUGURAČNÉMU KONANIU NA FEM SPU V NITRE 
 

Odbory habilitačného konania a inauguračného konania: 
 

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU  

                                 ODVETVOVÉ A PRIEREZOVÉ EKONOMIKY 

__________________________________________________________________________ 

Uchádzač predkladá:  

a) žiadosť o vymenovanie za profesora 

b) profesijný životopis, ktorý obsahuje údaje v rozsahu: 

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

2. akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly,   

    vedecké hodnosti, 

3. rok narodenia, 

4. údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom     

    ďalšom vzdelávaní, 

5. údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti, 

6. údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní, 

7. údaje o publikačnej činnosti, 

8. ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu, 

9. počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium   

    ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili 

c) tabuľku plnenia minimálnych kritérií na inauguračné konanie  v odbore,  

d) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa 

e) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent, 

f) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto 

činnosti (§ 75 ods. 5 zákona) 

g) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, 

učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických 

projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a 

technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné 

práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov 

doma a v zahraničí, (overený riaditeľkou knižnice SPU v prípade interných zamestnancov 

SPU; externí uchádzači o inauguráciu predložia zoznam potvrdený dekanom príslušnej 

fakulty, príp. zodpovednou osobou knižnice, ktorá eviduje publikačnú činnosť) 

h) doklad o dosiahnutom pedagogickom vzdelaní 

i)  prehľad pedagogickej činnosti (pedagog. činnosť po jednotlivých rokoch, ktoré uchádzač 

dokladuje; prehľad je potrebné odovzdať potvrdený vedúcim pracoviska uchádzača) 

j) zoznam školených a ukončených doktorandov v príslušnom odbore 

      prehľad citácií a ohlasov na vedecké práce 

k) návrh na troch oponentov s údajmi o oponentoch, ich meno a priezvisko, akademický titul 

a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul  a pracovisko 

l) návrh troch tém inauguračnej prednášky 

m) súhlas dotknutej osoby 

n) vedecko-pedagogická charakteristika 

o) potvrdenie o úhrade platby 

 
Pozn.: 

Materiály je potrebné dodať v 3 vyhotoveniach. V prípade, že niektorá z publikácií nie je evidovaná v knižnici 

SPU, je potrebné predložiť aj originál publikácie. V prípade, ak uchádzač je zo zahraničia je potrebné doložiť aj 

„Recognition of Higher Education“ z MŠVVaŠ SR. 
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