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V zmysle Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK a po schválení Akademickým senátom 

JLF UK dňa 24.10.2016  

vydávam 

 

tento dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 18/2016 - Použitie finančných prostriedkov 

z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 v znení vnútorného predpisu 

č. 23/2016, ktorým sa mení príloha č. 4 nasledovne:  

 

Zoznam vedeckých prác 

pre účely odmeňovania mladých vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných 

zamestnancov do 35 rokov podľa VP č. 18/2016 Čl. 4 ods. 1 v platnom znení 

vedecké monografie (AAA, AAB) 

štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB) 

kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 

skriptá a učebné texty (BCI) 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 

odborné práce v karentovaných časopisoch  (BDC, BDD)  

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(ADM, ADN) 

vedecké práce v časopisoch (vrátane ADF, ADE), pričom minimálne jedna práca je 

karentovaná, alebo má IF vyšší alebo rovný, ako platí pre daný odbor 

ostatné vedecké práce s impakt faktorom vyšším:  

- ako 0,5 v študijnom programe všeobecné lekárstvo  

- ako 0,35 v nelekárskych študijných programoch 

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 

 

 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 


