Vysvetlivky k formuláru VUPCH
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formuláre VUPCH vypĺňajú všetci učitelia, ktorí sú uvedení v opise študijného programu
(resp. v študijnom pláne, informačných listoch predmetov)
formulár je potrebné vyplniť v tom istom súbore v slovenskom aj anglickom jazyku (v
každom riadku cez lomku po slovensky/po anglicky)
formulár obsahuje odkazy k vysvetlivkám v samostatnom liste (poznamky_explanatory
notes) – odporúčame si ich vždy vopred pozrieť
nezabudnúť vyplniť riadok „Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:“
I.9 – odkaz na Register zamestnancov VŠ (Register zamestnancov - verejné
vyhľadávanie (portalvs.sk)), kde je potrebné vyhľadať svoje meno a tento odkaz
skopírovať a vložiť do formulára (príklad správneho formátu vloženia odkazu:
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5344)
I.10 – názvy študijných odborov aj ich anglické ekvivalenty sú uvedené v sústave
študijných odborov, ktorá je prílohou Vyhlášky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných
odborov.
I.11 – ako sa uvádza v poznámke formulára, ORCID ID je nepovinnou položkou
V.1. – uvádzajú sa všetky profilové predmety vo všetkých študijných programoch, na
ktorých sa učiteľ podieľa (profilové predmety môžu byť iba povinné alebo povinne
voliteľné predmety)
V.2 – riadok sa týka iba osôb, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie,
rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu (= „hlavný garant“ študijného
programu), tak ako je to uvedené v poznámkach formulára (viď čl. 6 odsek 4
Štandardov pre študijný program).
V.4 – uvádza sa sumárny počet záverečných prác (aktuálne vedených a obhájených
podľa stupňa štúdia - počty obhájených bakalárskych a diplomových prác za celé
obdobie (nielen za posledných 6 rokov) je možné nájsť v Centrálnom registri
záverečných a kvalifikačných prác (vyhľadávanie) v prepnutí na lištu Rozšírené
vyhľadávanie podľa školiteľa.
V prípade dizertačných prác sa uvádza počet úspešne obhájených prác, ktoré ste viedli
z pozície školiteľa. Pokiaľ nemáte vlastnú evidenciu školiteľstva úspešne ukončených
dizertačných prác, referát pre doktorandské štúdium môže na požiadanie poskytnúť
jednotlivým školiteľom v jednotlivých študijných programoch počet ukončených
dizertačných prác z archívnych záznamov iba od roku 2001. Upozorňujeme, že
neevidujeme školiteľstvo našich zamestnancov úspešne ukončených dizertačných prác
z iných vysokých škôl.
V.5 - uvádzajú sa všetky ostatné predmety okrem profilových (tie sú uvedené v časti
V.1) vo všetkých študijných programoch, na ktorých sa učiteľ podieľa
VI.1 – keďže UK má vlastnú evidenciu publikačnej činnosti (EVIPUB), vychádzame z nej
VI.1.1. – uvádzajú sa všetky výstupy učiteľa (uvedených v EVIPUB-e)
VI.1.2. – uvádzajú sa všetky publikácie, ktoré sú registrované v databázach WOS alebo
SCOPUS, resp. WOS+SCOPUS
VI.1.3. – uvádza sa celkový počet ohlasov (o1 až o4) podľa EVIPUB-u
VI.2. – najvýznamnejšie výstupy za celý život
VI.3. – najvýznamnejšie výstupy za posledných 6 rokov (2016 až 2021)
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trojica „garantov“ vyberie z týchto dvoch častí (VI.2 a VI.3) päť prác, ktoré samostatne
opíše vo formulároch VTC, pričom je potrebné dodržať, že z týchto 5 výstupov sú aspoň
2 výstupy z obdobia posledných 6 rokov (2016-2021) (čl. 7, ods. 2.a) Štandardov pre
študijný program)
VI.4 – uvádza sa 5 najvýznamnejších ohlasov (podľa uváženia učiteľa), a to tak, že sa
uvedenie ohlas a k nemu citovaná práca
VI.5 – účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 6 rokov (2016-2021) v
akejkoľvek pozícii (v poznámke formulára sa uvádza, že je potrebné uviesť názov
projektu, jeho stručná charakteristika, druh účasti (zodpovedný riešiteľ, zodpovedný
riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu, člen rieš. kolektívu), ďalej sa uvádza, že ak je to
možné, tak aj internetové prepojenie na projekt a jeho výstupy a ohlasy. Informácie
o aktuálne
riešených
projektoch
je
možné
nájsť
v časti
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/riesene-projekty/.
V prípade
ukončených
projektov odporúčame ako zdroj informácií výročné správy o činnosti JLF UK (k
dispozícii
na
webe
od
roku
2004
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/dokumenty/vyrocne-a-hodnotiacespravy/vyrocne-spravy-o-cinnosti-jlf-uk/).

