
Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy doktorandov, ktorí začali 

študovať pred 31.8.2016   

Tvorivá činnosť v oblasti vedy Počet 

kreditov 

Kredity za publikačné výstupy 
Publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom domácom alebo indexovanom 

vo Web of Knowledge 
20 

Publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom zahraničnom alebo indexovanom 

vo Web of Knowledge (v cudzom jazyku) 
30 

Publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom domácom 15 
Publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom zahraničnom (v cudzom jazyku) 20 
Vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve 20 
Vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve 30 
Publikácia v odbornom časopise – recenzovanom 10 
Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku (recenzovanom) 

v cudzom jazyku 
15 

Vystúpenie na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku (recenzovanom) 10 
Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov 

EDAMBA, alebo fakultných podujatiach pre doktorandov publikovaných v zborníku 

(recenzovanom) 

10 

Autorstvo/ spoluautorstvo učebných textov   
– menej ako 1 AH 5 
– viac ako 1 AH 10 

Kredity za (osobné) vystúpenia na konferenciách  

Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v zahraničí  v cudzom jazyku 

(na základe dokladu) – bez publikácie 
5 

 Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v SR (na základe dokladu) – bez 

publikácie 
3 

Kredity za aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov 
Člen riešiteľského kolektívu v rámci slovenských výskumných grantových agentúr 5 
Člen riešiteľského kolektívu v rámci zahraničných výskumných grantových agentúr 10 
Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov 

a doktorandov v dennej forme štúdia 
5 

Zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových 

agentúr 
15 

Zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných 

grantových agentúr 
20 

Príprava výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových agentúr 10 
Príprava výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných grantových agentúr 15 

Citácie a ohlasy 
Citácia – SCI 10 
Citácia v zahraničí mimo SCI 5 
Citácia v SR mimo SCI 3 

Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou 

Člen organizačného výboru konferencie, odborné tlmočenie počas konferencie, 

spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie 

3 

Publikovanie 1 Working Paper 10 

Zahraničný študijný pobyt 10 

 


