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PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV CEMEA SAV, v.v.i.
Vedecko-výskumná činnosť výskumných pracovníkov CEMEA SAV, v.v.i. je hodnotená raz ročne
Komisiou pre hodnotenie výskumných pracovníkov CEMEA SAV, v.v.i., ktorá pozostáva z predsedu
Vedeckej rady (VR), člena Vedeckej rady a člena Správnej rady (SR). Člena Komisie za Vedeckú radu
schvaľuje Správna rada na návrh Vedeckej rady a navrhne tiež jedného člena za Správnu radu.
Postup pri hodnotení výskumných pracovníkov CEMEA SAV, v.v.i. na návrh Komisie schváli Vedecká
rada. Komisia vyhodnotí činnosť výskumných pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok.
Podkladom pre hodnotenie bude dotazník, vyplnený jednotlivými výskumníkmi CEMEA SAV, v.v.i.. Po
vyhodnotení činnosti výskumných pracovníkov predloží Komisia výsledky hodnotenia Správnej rade.
Činnosť výskumných pracovníkov CEMEA SAV, v.v.i. je hodnotená v nasledovných oblastiach:
-

Publikačná činnosť - hodnotené budú články v medzinárodných vedeckých časopisoch. Bude
zohľadnený kvartil časopisu, poradie autora v autorskom kolektíve s dôrazom na prvého a
korešpondenčného autora. Podmienkou pre zaradenie publikácie do hodnotenia bude
uvedenie afiliácie pracoviska CEMEA SAV, v.v.i..

-

Citačný ohlas - pre hodnotenie sú vzaté do úvahy citácie na publikácie, kde je uvedená afiliácia
pracoviska.

-

Účasť na vedeckých konferenciách - pri hodnotení účasti na konferenciách sú zohľadnené
pozvané prednášky, prednášky a posterové prezentácie. Zohľadnené bude poradie autora v
autorskom kolektíve. Podmienkou pre zaradenie účasti na konferencii do hodnotenia bude
uvedenie adresy pracoviska.

-

Účasť vo vedecko-výskumných projektoch - zohľadnená je pozícia vedúceho riešiteľského
kolektívu, člena riešiteľského kolektívu a taktiež typ projektu. Najvyššiu prioritu budú mať
projekty Európskych rámcových projektov, ďalej ostatné medzinárodné projekty, projekty
APVV a projekty VEGA. Podmienkou pre zaradenie účasti vo vedecko-výskumných projektoch
je uvedenie organizácie v projekte ako riešiteľského pracoviska.

-

Práca pre CEMEA SAV, v.v.i. - posudzujú sa administratívno-organizačné činnosti pre
organizáciu, ako napr. členstvo v SR a VR, vedenie organizačného článku, vedenie seminárov a
pod. Posudzuje sa tiež práca na zariadení a starostlivosť o zariadenie.

-

Pedagogická činnosť - pedagogická činnosť zahrňuje prednášky na vysokých školách z oblasti
pôsobnosti CEMEA SAV, v.v.i., vedenie doktorandov, inžinierskych, magisterských študentov a
bakalárov z oblasti pôsobnosti organizácie. Zohľadnené je vedenie prác ukončených
obhajobou.

-

Vedecko-popularizačná činnosť - pre hodnotenie sú vzaté do úvahy vedecko-popularizačné
aktivity z oblasti pôsobnosti organizácie ako napr. vystúpenie v médiách (televízia, rozhlas),
vedecko-popularizačné články, organizácia a účasť na vedecko-popularizačných podujatiach
ako napr. Noc výskumníka, Deň otvorených dverí, kde bude jasný vzťah k organizácii.

-

Vedecko-organizačná činnosť - pre hodnotenie je zobratá do úvahy organizácia vedeckých
konferencií z oblasti pôsobnosti CEMEA SAV, v.v.i., recenzia vedeckých článkov, konferenčných
príspevkov a projektov, účasť v organizačných a programových výboroch konferencií, edičných
radách časopisov a členstvo v programových radách a výboroch vedecko-výskumných agentúr
(APVV, VEGA a pod.).

-

Transfer poznatkov a technológií - v tejto oblasti sú hodnotené prihlásené a udelené patenty,
kde bude uvedená organizácia CEMEA SAV, v.v.i.. Hodnotená bude tiež hospodárska činnosť s
vyjadreným finančným prínosom pre organizáciu.

-

Iná činnosť - v tejto oblasti je hodnotená činnosť, ktorá nie je zahrnutá vo vyššie uvedených
oblastiach. Ohodnotenie iných činností v prospech organizácie navrhuje riaditeľ organizácie v
spolupráci s podpredsedom správnej rady.

Správna rada organizácie predložila návrh týchto pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov
poverenému členovi dozornej rady dňa .................. a predsedovi vedeckej rady dňa .............. Dozorná
rada sa k návrhu týchto pravidiel hodnotenia vyjadrila dňa .............; vedecká rada sa k návrhu týchto
pravidiel hodnotenia vyjadrila dňa .............. Správna rada schválila pravidlá hodnotenia dňa ...............

V Bratislave dňa ................

Za zamestnávateľa:
............................................................
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
riaditeľ organizácie

