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Kritériá
pre Ocenenie doktorandov za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity
Fakulty biotechnológie a potravinárstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
1. Hodnotia sa výstupy publikačnej činnosti a mimoriadne aktivity doktorandov Fakulty
biotechnológie a potravinárstva (ďalej FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre (ďalej len SPU v Nitre) evidovaní v Centrálnom registri študentov za ukončený
kalendárny rok.
2. Hodnotia sa nasledovné výstupy kategórií publikačnej činnosti:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v
zahraničných vydavateľstvách
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v
domácich vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, a i.
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BCI
Skriptá a učebné texty
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web
of Science alebo SCOPUS
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS

BEE
BEF

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

3. Jeden výstup publikačnej činnosti kategórií AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ADC,
ADD, AGJ v prípade, že doktorand je:
a. prvý autor predstavuje hodnotu 5
b. spoluautor predstavuje hodnotu 3
4. Jeden výstup publikačnej činnosti kategórií ADM, ADN, BDC, BDD, BDM, BDN
v prípade, že doktorand je:
a. prvý autor predstavuje hodnotu 3
b. spoluautor predstavuje hodnotu 2
5. Jeden výstup publikačnej činnosti ostatných kategórií v prípade, že doktorand je:
a. prvý autor predstavuje hodnotu 2
b. spoluautor predstavuje hodnotu 1
6. Hodnotia sa nasledovné mimoriadne aktivity: ocenenie za prezentovanie vlastných
výsledkov na kongresoch, sympóziách a konferenciách doma a v zahraničí,
propagácia fakulty na medzinárodnej úrovni, transfer vlastných výsledkov vedeckej
činnosti do praxe. Jedna mimoriadna aktivita predstavuje hodnotu 1.
7. Súčet hodnôt výstupov publikačnej činnosti a mimoriadnych aktivít doktoranda FBP
tvorí finálnu hodnotu na doktoranda za kalendárny rok.
8. Ocenený je najlepší doktorand FBP.
9. Výšku finančných prostriedkov v hodnotenom kalendárnom roku pre Ocenenie
doktoranda stanoví dekan FBP.
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