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Výkonové štandardy na Fakulte architektúry STU

Zdôvodnenie:
Potreba zavedenia výkonových štandardov, ako v oblasti pedagogickej vyťaženosti, tak
v oblasti výstupov publikačnej a umeleckej činnosti (ktoré sú ekvivalentné) a grantovej
činnosti vychádza z potreby zvýšiť kvalitu vzdelávania, vedecko-výskumnej a umeleckej
činnosti.

Podkladom pre jej spracovanie sú nasledovné legislatívne materiály:
Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Číslo: 3/2014:
Vnútorný systém kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Číslo: 2/2014:
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a
funkcií vedúcich zamestnancov na STU (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU
ČÍSLO 1)
Zákon č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov
Zákon 455/2012 Z. z., novelizácia vysokoškolského zákona spolu s vyhláškou
456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom
registri evidencie umeleckej činnosti (CREPČ a CREUČ).
Legislatívne dokumenty súvisiace z Komplexnou akreditáciou:
o Kritériá
hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania
o Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
o Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania
o Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Stanovené plnenie minimálnych kritérií uchádzača o habilitačné alebo vymenúvacie
konanie na FA STU vo VaUR FA STU dňa 4.3. 2014 Uznesením č.111/13-VaUR a vo
VR STU...
Cieľom uvedeného opatrenia je:
- zvýšiť kvalitu vzdelávania, vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti
- vytvoriť pravidlá pre hodnotenie výkonov pedagogických a výskumných
zamestnancov ,
- pripraviť podmienky pre úspešné hodnotenie FA v nadchádzajúcej Komplexnej
akreditácii – cez zabezpečenie dostatočného počtu jednotlivých atribútov v
požadovanom profile kvality výskumnej a umeleckej činnosti fakulty,
- generovanie dostatočného objemu finančných zdrojov na adekvátne ohodnotenie
zamestnancov,
- zabezpečenie požadovaného kvalifikačného rastu.
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Poznámka:
Uvedené hodnoty v rámci jednotlivých druhov výkonov by mali predstavovať minimálny
samostatný výkon okrem kategórie výstupov CC a SCOPUS, kde je vhodné spoluautorstvo,
rovnako ako v prípade monografie.

V Bratislave 09.06.2015.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD
dekanka

Prílohy:

-

Publikačné výstupy - výkonový ročný štandard minimálny
Pedagogická kapacita - štandard
Výberové konanie - podmienky/sledované aktuálne
Výberové konanie - podmienky a plnenie sledované od septembra 2015
Kritériá pre hodnotenie asistentov a VV pracovníkov na ustanovený pracovný čas
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Smernicou dekanky Číslo 5_2015 – S z 09.06.2015 Výkonové štandardy v oblasti pedagogiky, vedy a umenia na Fakulte architektúry STU v Bratislave – tabuľková časť
A. Publikačné a umelecké výstupy – výkonový ročný štandard minimálny
kvalifikácia

výskumná
kapacita / rok

monografie
(učebnice) /
rok

kapitoly v
monografiách
(učebniciach)/
rok

CC
publikácie/
rok

umelecké výkony*
kategórie umeleckej činnosti
- podľa kritérií Akreditačnej komisie
-podľa kritérií rozpočtu
publikačné výkony
kategórie publikačnej činnosti
- podľa kritérií Akreditačnej komisie
- kat. publ. činnosti – rozpočet

Patent

WOS,SCOPUS,
publikácie / rok

PV v iných
vedeckých
periodikách/rok

PV vo vedeckých
zborníkoch/ rok

Závažné v
zahraničí
A
ZZZ, ZYZ, ZVZ,
ZXZ

Menej závažné v
zahraničí
B-C
YZZ, YYZ YXZ
XZZ,XYZ, XXZ

Závažné domáce
menej závažné
renomované B-C
ZZY,ZYY,ZXY,
ZVY,YZY,YYY...

citácie
výskumné
WOS,
projekty /
SCOPUS / rok
rok
Zohľadňujúce pri hodnotení

Iné projekty
Edukačný
PCArch
Zmluvy

Iné aktivity
prezentujúce
FA a jej
kvalitu

Zohľadňujúce pri hodnotení
A-B-C
(A1,A2,D)

A-B-C
(A1,A2,D)

A
(B)

Doktorand

2000

VV pracovník
Odborný
asistent
Docent
Profesor

2000

0,25

0,9

1000
1000
1000

0,1
0,25
0,2

0,05
0,5
0,9

A
(C)

B-C
(D)

0,05

B-C
(D)

0,3

1

1

0,2

0,3

1

1

0,05
0,2

0,2
0,3
0,5

0,5
0,5
1

0,5
0,5
0,5

0,2
0,05
0,2

Aktívna
účasť
APVV,
medzin. 1
Aktívna
účasť 0,1
0,5
1

1

1

*Umelecké výstupy predstavujú ekvivalent voči publikačným výstupom v jednotlivých kategóriách

B. Pedagogická kapacita - štandard
Funkčné míesto

UPČ

Hodinová disponibilita výkonov vysokoškolských učiteľov
Pedagogika : 20,625 (hod.)
Priama / nepriama činnosť

Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Lektor
Doktorand

37,5

Tvorivé aktivity : 16,875 (hod.)
VaV, UČ

14

37,5

6,626
16

37,5

4,625
18

37,5

10

2,6
10,625

Zostatková kapacita pre
výskumnú (umeleckú) činnosť
NPČ + VVUČ

16,875

23,5

16,875

21,5

16,875

19,5

16,875

27,5 (štud. PhD.)

37,5
37,5

4

16,625

16,875

33,5

Výberové konanie – podmienky/sledované aktuálne
1. konkurz
Prof.

Po 5 rokoch
Sústavná vedecko-výskumná/umelecká činnosť

Po 10 rokoch
Sústavná vedecko-výskumná/umelecká činnosť

Doc.

Sústavná vedecko-výskumná/umelecká činnosť

Sústavná vedecko-výskumná/umelecká činnosť

PhD.

Sústavná vedecko-výskumná/umelecká činnosť

habilitačný spis

Po 5 rokoch

Po 10 rokoch

Profesor
Docent
Odborný asistent

Výberové konanie – podmienky a plnenie sledované od roku 2015
Profesor

1. konkurz
Prof.
Doc.

Docent
PhD.
Odborný asistent

1 učebnica/monografia
5 vedeckých/umeleckých výstupov
1 WOS, SCOPUS ,CC

B-C(D)
A (C)

5 vedeckých/umeleckých výstupov
1 WOS, SCOPUS ,CC

B-C(D)
A (C)

2 učebnice/monografie
10 vedeckých/umeleckých výstupov
2 WOS, SCOPUS ,CC
habilitačný spis
1 učebnica
10 vedeckých/umeleckých výstupov
2 WOS, SCOPUS ,CC

Kritéria pre asistentov na ustanovený pracovný čas s kontrolou plnenia január 2016 (k termínu 31.12. 2015)
U asistentov na ustanovený pracovný čas dlhší ako 20 rokov:
naplnenie kritérií docent podľa v súčasnosti platných kritérií pre habilitačné konania – všetci boli vyzvaní k odovzdaniu habilitačného spisu v júni 2013 – vyvodenie dôsledkov
z neplnenia.
Naplnenie výkonov za ostatných 5 rokov: min. 5 výstupov v kategórii vedeckých publikácii vo vedeckých periodikách, zborníkoch (respektíve porovnateľné umelecké výkony;
Kontrola východiskového stavu u VV pracovníkov na ustanovený pracovný čas dlhší ako 20 rokov:
Vedecká monografia, minimálne 1 SCOPUS (WOS, CC) 10 vedeckých článkov v kategórii B-C podľa kritérií AK (A podľa Olibu), vedenie 3 výskumných projektov.

B-C(D)
A (C)
B-C(D)
A (C)

