Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov
a docentov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
(vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
v zmysle § 12 ods. 1 písm. h) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave schválila dňa 8. 10. 2014
vnútorný predpis Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v nasledujúcom znení:
Článok 1
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov
1.

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je umeleckopedagogický alebo vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý
sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

2.

Vo funkcii docent môže pôsobiť len uchádzač s umelecko-pedagogickým alebo
vedecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od získania svojho umeleckopedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu docent preukázal primeraný
nárast plnenia kritérií umeleckej alebo vedeckej činnosti vrátane počtu a kvality
ohlasov a citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Umelecká rada
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len UR VŠVU). Táto požiadavka sa
vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj umelecko-pedagogický alebo vedeckopedagogický titul na inej vysokej škole.

3.

Pracovné povinnosti docentov sú stanovené zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) a sú uvedené, vrátane zaradenia do príslušných platových tried, v Zásadách
odmeňovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Článok 2
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov –
garantov bakalárskych študijných programov

1.

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora – garanta bakalárskeho
študijného programu je umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul
v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.
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2.

Vo funkcii profesora – garanta bakalárskeho študijného programu môže pôsobiť
uchádzač s umelecko-pedagogickým alebo vedecko-pedagogickým titulom profesor,
ktorý od získania svojho umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu
profesor preukázal primeraný nárast plnenia kritérií umeleckej alebo vedeckej činnosti
vrátane počtu a kvality ohlasov a citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií
ustanoví UR VŠVU. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj
umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul na inej vysokej škole.

3.

Na funkčnom mieste profesora – garanta bakalárskeho študijného programu môže
pôsobiť aj uchádzač s umelecko-pedagogickým alebo vedecko-pedagogickým titulom
docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené UR VŠVU na vymenovanie za profesora
VŠVU v odbore, v ktorom umelecky, resp. vedecky a pedagogicky pôsobí.
Táto požiadavka sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj umelecko-pedagogický
alebo vedecko-pedagogický titul docent na inej vysokej škole.

4.

Uchádzač o funkciu profesora – garanta bakalárskeho študijného programu musí
v čase od získania titulu docent, resp. profesor školiť aspoň jedného doktoranda
v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, na ktorý bol schválený
ako školiteľ.

5.

Uchádzač o funkciu profesora – garanta bakalárskeho študijného programu musí mať
predpoklady formulovať rozvoj študijného odboru a garantovať štúdium v odbore,
ktorý je realizovaný na VŠVU.

6.

Pracovné povinnosti profesorov sú stanovené zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) a sú uvedené, vrátane zaradenia do príslušných platových tried, v Zásadách
odmeňovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Článok 3
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov –
garantov magisterských a doktorandských študijných programov

1.

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora – garanta
magisterského alebo doktorandského študijného programu je umelecko-pedagogický
alebo vedecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo
v príbuznom študijnom odbore.

2.

Vo funkcii profesora – garanta magisterského alebo doktorandského študijného
programu môže pôsobiť len uchádzač s umelecko-pedagogickým alebo vedeckopedagogickým titulom profesor, ktorý od získania svojho umelecko-pedagogického
alebo vedecko-pedagogického titulu profesor preukázal primeraný nárast plnenia
kritérií umeleckej, resp. vedeckej činnosti v študijnom odbore, v ktorom má garantovať
študijný program, vrátane počtu a kvality ohlasov a citácií. Primeranosť nárastu plnenia
týchto kritérií ustanoví UR VŠVU. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí
získali svoj umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul na inej vysokej
škole.
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3.

Uchádzač o funkciu profesora – garanta magisterského alebo doktorandského
študijného programu musí v čase od získania titulu profesor školiť najmenej dvoch
doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, na ktorý bol
schválený ako školiteľ.

4.

Uchádzač o funkciu profesora – garanta magisterského alebo doktorandského
študijného programu musí mať predpoklady formulovať rozvoj študijného odboru
a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na VŠVU.

5.

Pracovné povinnosti profesorov – garantov magisterského alebo doktorandského
študijného programu sú stanovené zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a sú
uvedené, vrátane zaradenia do príslušných platových tried, v Zásadách odmeňovania
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Článok 4
Záverečné ustanovenie

1.

Týmto vnútorným predpisom sa rušia Kritériá pre obsadzovanie funkcií profesorov
a docentov, ktoré boli schválené na zasadaní UR VŠVU dňa 11. septembra 2002.

2.

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia v UR VŠVU.

V Bratislave dňa 8. októbra 2014

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU
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