SLOVAK QUALITY ASSURANCE FORUM 2022

HABILITAČNÉ KONANIA A INAUGURAČNÉ
KONANIA

26. – 27. máj 2022

www.saavs.sk

POSÚDENIE VSK A HIK - ZÁKON

Novela zákona č. 269/2018 Z.z. (účinnosť od 25.4.2022):
§ 24 ods. 9:
„Agentúra pri posudzovaní vnútorného systému prihliada aj
na plnenie štandardov pre študijný program a ak má vysoká
škola udelenú akreditáciu habilitačného konania alebo
akreditáciu inauguračného konania, agentúra prihliada aj na
plnenie štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné
konanie“
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POSÚDENIE VSK A HIK - ŠTANDARDY
Štandardy pre vnútorný systém (čl. 3, ods. 7):
„V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje habilitačné konanie a
inauguračné konanie, politiky, štruktúry a procesy
vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola spĺňa
štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie“.
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ROZHODNUTIE VYSOKEJ ŠKOLY
Vysoká škola rozhodne o:
a) pokračovaní habilitačných konaní v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania a inauguračných konaní v
odbore habilitačného konania a inauguračného konania ,
b) podaní žiadosti na zrušenie akreditácie habilitačného konania
(zruší sa automaticky aj akreditácia inauguračného konania)
alebo žiadosti o zrušenie akreditácie inauguračného konania
(zruší sa len akreditácia inauguračného konania) v príslušnom
odbore habilitačného konania a inauguračného konania (§32a
zákona 269/2018 Z.z. v platnom znení)
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POKRAČOVANIE V HIK – POTREBNÉ KROKY
a) aktualizovať a zverejniť informácie o vymedzení odboru, jeho
priradení k študijnému odboru a jeho personálnom zabezpečení
(tzv. opis HIK v odbore HK a IK)
b) aktualizovať, schváliť a zverejniť kritériá na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania titulu docent a titulu profesor v
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného
konania
c) aktualizovať, schváliť a zverejniť pravidlá a postupy
habilitačného konania a inauguračného konania
d) aktualizovať a zverejniť ďalšiu dokumentáciu potrebnú na
vyhodnotenie splnenia štandardov
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POKRAČOVANIE V HIK – OPIS HIK
a) aktualizovať a zverejniť informácie o vymedzení odboru, jeho
priradení k študijnému odboru a jeho personálnom zabezpečení
(tzv. opis HIK v odbore HK a IK)
b) aktualizovať, schváliť a zverejniť kritériá na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania titulu docent a titulu profesor v
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného
konania
c) aktualizovať, schváliť a zverejniť pravidlá a postupy
habilitačného konania a inauguračného konania
d) aktualizovať a zverejniť ďalšiu dokumentáciu potrebnú na
vyhodnotenie splnenia štandardov
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POKRAČOVANIE V HIK - ZVEREJŇOVANIE

• zverejňuje sa na dobu 5 rokov odo dňa skončenia
habilitačného konania a inauguračného konania na
webovom sídle určenom ministerstvom
• § 76 ods. 10 zákona 131/2002 Z.z. v platnom znení
• § 7 písm. a) – g) a § 8 Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z.z.
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SÚVISLOSTI V ZÁKONOCH – OBSADZOVANIE FUNKČNÝCH MIEST
Novela zákona 131/2002 Z.z. (§ 75 ods. 4) – účinná od 25.4.2022:

Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta
profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne
kritérií na získanie titulu profesor príslušnej vysokej školy v
štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta
docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne
kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné
konanie a inauguračné konanie. Pri obsadzovaní funkčného
miesta profesora a funkčného miesta docenta sa vyžaduje splnenie
všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov
a docentov a minimálnych kritérií pedagogickej, výskumnej,
vývojovej alebo umeleckej činnosti podľa § 77 ods. 3.
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HIK - PREVEROVANIE
Novela zákona 131/2002 Z.z. - § 76 ods. 8 – účinná od 25.4.2022
„Splnenie podmienok podľa odsekov 6 a 7 posudzuje vedecká rada
verejnej vysokej školy alebo kolektívny orgán fakulty určený
štatútom vysokej školy na základe kritérií na získanie titulu docent
a kritérií na získanie titulu profesor schválených podľa § 12 ods. 1
písm. d). Ministerstvo školstva môže podať agentúre podnet na
preverenie splnenia podmienok podľa odseku 7 a súladu návrhu
na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu „profesor“ s právnymi predpismi a
štandardmi pre habilitačné konanie a inauguračné konanie“
26. – 27. máj 2022
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HIK - PREVEROVANIE
1.
Predmetom preverovania je návrh na udelenie vedeckopedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“
príslušnému uchádzačovi (ďalej len „návrh“), ktorý agentúre
postúpi ministerstvo ako podnet v zmysle § 76 ods. 8 zákona o
vysokých školách.
2.
V rámci preverovania agentúra preveruje:
a)
splnenie podmienok podľa § 76 ods. 7 zákona o vysokých
školách
b)
súlad návrhu s právnymi predpismi a štandardmi pre
habilitačné konanie a inauguračné konanie.
26. – 27. máj 2022
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HIK - PREVEROVANIE
V rámci preverovania splnenia podmienok podľa § 76 ods. 7 zákona o
vysokých školách sa preveruje, či uchádzač:
a)
vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na
vysokej škole,
b)
ovplyvnil vývin príslušného odboru habilitačného konania a
inauguračného konania vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy
alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho
publikované vedecké práce, objavy, vynálezy alebo umeleckú tvorbu,
c)
je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného
konania uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké
práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli aj
medzinárodné uznanie
26. – 27. máj 2022
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HIK - PREVEROVANIE
V rámci preverovania súladu návrhu s právnymi predpismi a štandardmi pre habilitačné
konanie a inauguračné konanie sa zisťuje najmä či:
a)
uchádzač spĺňa podmienku predchádzajúceho získania vedecko-pedagogického
titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent"
b)
boli vymenovaní traja oponenti a štvorčlenná inauguračná komisia z významných
domácich odborníkov a aspoň jedného zahraničného odborníka tak, aby najviac jeden
oponent a najviac jeden člen inauguračnej komisie boli zamestnancami vysokej školy, na
ktorej sa inauguračné konanie uskutočnilo,
c)
predseda inauguračnej komisie pôsobil v čase vymenovania vo funkcii profesora a
vedecky alebo umelecky pôsobil v čase vymenovania v príslušnom odbore habilitačného
konania a inauguračného konania.
d)
aspoň jeden oponent pôsobil v čase vymenovania vo funkcii profesora
e)
ďalší oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie pôsobili v čase vymenovania
vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta; pričom v odôvodnených prípadoch nimi
mohli byť iní medzinárodne významní odborníci.
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HIK - PREVEROVANIE
f) oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie vedecky alebo umelecky pôsobili v čase vymenovania v
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pričom v odôvodnených prípadoch mohli
oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie pôsobiť v oblasti vedy, techniky alebo umenia podľa zamerania
tvorivej činnosti uchádzača,
g) sa uskutočnila verejná inauguračná prednáška pred vedeckou radou za účasti najmenej troch členov
inauguračnej komisie a najmenej dvoch oponentov,
h) vedecká rada fakulty/vysokej školy prerokovala návrh inauguračnej komisie za prítomnosti predsedu
inauguračnej komisie alebo ním povereného člena inauguračnej komisie a posúdila, či uchádzač spĺňa
podmienky na vymenovanie za profesora a rozhodla o schválení návrhu na vymenovanie za profesora,
i)

návrh na vymenovanie za profesora získal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady
fakulty/vysokej školy,

j) úroveň kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor zaručuje, že
úspešný uchádzač spĺňa podmienky podľa § 76 ods. 7 zákona o vysokých školách,
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HIK - PREVEROVANIE
k) kritériá vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie
titulu profesor spĺňajú požiadavky uvedené v čl. 7 Štandardov pre habilitačné
konanie a inauguračné konanie,
l) uchádzač splnil kritériá vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok
na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania
a inauguračného konania,
m) posúdenie uchádzača bolo nestranné, objektívne, odborne fundované,
konzistentné a jednoznačne overilo splnenie stanovených požiadaviek a
kritérií uchádzačom,
n) sa v návrhu a v priebehu predmetného inauguračného konania nevyskytli
iné nedostatky.
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ZÁVER

Ďakujem za pozornosť

26. – 27. máj 2022

www.saavs.sk

15

