Príloha k uzneseniu 108.5.1a

108. zasadnutie AK - vyjadrenie k splneniu kritérií schválených vysokými školami pre vymenúvacie konanie
Číslo
žiadosti

395/2018
(27.06.
2018)

Číslo
Vysoká
študijného
škola
odboru

PU

2.1.15.

Študijný odbor

pravoslávna teológia

Oblasť
výskumu

OV 2

Vyhodnotenie kritérií
(splnené, nesplnené; odôvodnenie)
nesplnené;
uchádzač nesplnil platné Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor z 19. mája 2014,
schválené Vedeckou radou Prešovskej univerzity v Prešove, v častiach:
Čl. 2 Kritériá na získanie titulu profesor a príloha 9:
a) ods. 2 a príloha 9 ods. A.3.:
nepreukázanie vykonávania pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od
získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa mu má udeliť titul profesor alebo z
príbuzného študijného odboru:
1. uchádzač vedecko-pedagogicky pôsobí a publikuje väčšinu výstupov v študijnom odbore
(ŠO) 3.1.14 sociálna práca, nie v ŠO 2.1.13 pravoslávna teológia ; zo 14 predmetov
zabezpečovaných uchádzačom je 13 predmetov viazaných na ŠO sociálna práca;
2. na základe opisov študijných odborov v Sústave študijných odborov odbor pravoslávna teológia
nie je príbuzným odborom k ŠO sociálna práca a ŠO sociálna práca nemá ŠO pravoslávna
teológia uvedený ako príbuzný odbor;
b) ods. 3 a príloha 9 ods. A.6. a A.7.:
nepreukázanie publikovania najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt
alebo učebných textov:
1. uchádzač vykazuje 2 vysokoškolské učebnice; z nich 1 je od iného autora (editora), 1 je v
spoluautorstve, ale nikde nie je vyčíslený autorský podiel, pričom v dokumente ACB na prvom
mieste má byť uvedená spoluautorka;
2. uchádzač uvádza 2 vysokoškolské učebné texty; oba sú v spoluautorstve, ale nie je vyčíslený
autorský podiel;
3. všetky výstupy z uvedenej skupiny sa viažu na ŠO sociálna práca;
c) ods. 5 a príloha B.3.:
nepreukázanie publikovania vedeckých prác alebo výstupov kategórie A a iných stanovených
výstupov v počte, ktorý bol stanovený Akreditačnou komisiou [ ... ] pre daný študijný odbor:
1. vedecké monografie vydané v zahraničí a doma (AAA, AAB): z 5 vykazovaných položiek sa ani
jedna publikácia neviaže na ŠO pravoslávna teológia; všetky sú s väzbami na ŠO sociálna práca.
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