Príloha g) kvantifikácia východiskových kritérií pedagogickej, umelecko-tvorivej a vedeckej kvalifikácie v zmysle požiadaviek
FA STU
Príloha k žiadosti o začatie habilitačného/ inauguračného konania

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT/ PROFESOR
Kvantifikácia východiskových kritérií pedagogickej, umelecko-tvorivej a
vedeckej kvalifikácie pre študijný odbor
5.1.1 Architektúra a urbanizmus
Meno: doc.
A.

Ing. arch. Jana POHANIČOVÁ, PhD.

Pedagogická kvalifikácia

P o ž i a d a v k y
doc.

prof.

plnenie kritérií

Dĺžka praxe

51

52

7

Monografia

-

1

4/1

3.
4.

Vysokoškolská učebnica

-

1

1

Skriptá a učebné pomôcky

1

2

2

5.
6.

Počet úspešných diplomantov

4

8

11

1

1

1.
2.

Počet úspešne ukončených doktorandov
-

7.

Postavenie koncepcie a zavedenie nového predmetu, vypracovanie
novej metodiky, obsahu a učebného programu. Vlastná škola

B.

Umelecko-tvorivá kvalifikácia ( v odbore architektúra a urbanizmus) a odborná
kvalifikácia

1.

Realizované architektonické resp. umelecké diela, schválená ÚP
dokumentácia, projekty, definitívne
návrhy umeleckých diel

5

10

13

2.
3.

Urbanistické a architektonické štúdie, vrátane neocenených súťaží

8

15

15

Ocenené alebo odmenené architektonicko-urbanistické
a výtvarné súťaže / z toho v zahraničí

2

4.
C.
1.

Výstavy (autorské) / z toho v zahraničí

4

5/n
10 /n

22 / 8

PhD. Dr. CSc.

Doc.

Doc. (2006)

2.

Počet ukončených výskumných projektov
/ ako zodpovedný riešiteľ

2

4/2

10 / 4

6

12/n

3.

1

5/-

Vedecká kvalifikácia
Dosiahnutá forma a stupeň
vedeckej hodnosti a kvalifikácie

Publikované vedecké práce samostatné (1-2 autori) a kolektívneho
charakteru (viac ako 2 autori),
/ z toho uverejnené v zahraničí (vo vybraných periodikách
a recenzovaných zborníkoch, musí byť zachovaný charakter vedeckej
štúdie)

14/3

Minimálnou podmienkou na získanie titulu docent je vykonávanie pedagogickej činnosti uchádzača počas doby najmenej piatich rokov,
najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie ateliérovej tvorby, seminárov a cvičení.
2
Vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej piatich rokov od získania titulu docent v predmetoch ŠO 5.1.1 Architektúra
a urbanizmus, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-pedagogický titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. Na výkon
pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou (vrátane zahraničia), viedol
prednášky alebo semináre a viedol doktorandov.
1

4.

Publikované odb. články (nerecenzované) / z toho
v zahraničí

5.

Prednášky na vedeckých konferenciách., seminároch / z toho
zahraničných (uverejnené v zborníkoch)

6.

Expertízy, posudky, recenzie, oponentúry,
súťažné a konkurzné poroty, členstvo v redakčných radách vedeckých
časopisov, v programových výboroch vedeckých konferencií, vo
výboroch medzinárodných organizácií a pod.

D. Ohlasy a citácie
1. Ohlasy a citácie v oblasti vedecko-výskumnej,
odbornej a pedagogickej činnosti / z toho v zahraničí
Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch a odborných
publikáciách, recenzie realizácii, projektov, výstav alebo rozhovory
autora v dennej tlači
Ocenenia, oficiálna nominácia na cenu za tvorbu, udelenie ceny za
tvorbu

6

12/n

23/9

4/1

16/ n

28/7

12

25

28

10 / 5

30 / 10

74 / 10
12/4
5

Monografia o autorovi, heslá o autorovi, zmienky a citácie autora
v encyklopédiách, lexikálnych publikáciách, monografiách
Pôsobenie na zahraničnej vysokej škole, odbornej inštitúcii
(krátkodobé/dlhodobé)
V prípade medzinárodných štipendií tie, o ktorých rozhoduje na
základe dokumentovaných prác žiadateľa rada zložená z odborníkov
(napr. Fulbrightovo štipendium, Herderovo štipendium, DAAD a pod.
Vyžiadané prednášky na iných školách, inštitúciách (domáce +
zahraničné

Pre uchádzačov o titul profesor sa vyžadujú aktivity v medzinárodnom prostredí. Kritériá stanovujú dolnú hranicu výkonov
v zahraničí v objeme minimálne 20 % z celkového počtu vybraných aktivít. Oblasti, kde sa vyžadujú zahraničné výkony sú
v zlomku označené písmenom n. (Z minimálneho počtu 55 sledovaných výkonov uvedených v tabuľke je potrebný
minimálny počet 11 zahraničných výkonov).
Stanovené kritériá predstavujú minimá kvalifikačných podmienok a neumožňujú nahradenie požadovaných minimálnych
kritérií plnením iných kritérií.

Kritériá boli aktualizované vo VaUR FA v novembri 2008.

V Bratislave , 11. 11. 2013
.........................................................
podpis uchádzača/uchádzačky

............................................................
podpis predsedu akreditačnej komisie fakulty

