
1. dátum doručenia žiadosti = začiatok IK

2. 30 dní od začiatku IK

3. do 15 dní od začiatku IK

4. do 15 dní od prerušenia

5.

po potvrdení prijatia žiadosti, resp. po zaplatení 

poplatku (pri externých uchádzačoch) 

6. do 6 mesiacov od začiatku IK

7. do  15 dní od schválenia VR

8. do 30 dní od menovania 

9. do 3 mesiacov od menovania 

10.

do 9 mesiacov od začiatku IK a najneskoršie 14 dní pred 

termínom prednášky

11. najneskoršie 14 dní pred termínom prednášky

12. do 10 mesiacov od začiatku IK 

13. do 1 mesiaca po inauguračnej prednáške

14. do 15 dní po predložení predsedovi VR

15. do 6 mesiacov po predložení predsedovi VR

16. do 30 dní od  rozhodnutia VR

17.

do 15 dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia VR 

uchádzačovi

18. do dňa zverejnenia rozhodnutia VR

19. do 30 dní od  rozhodnutia VR

20. do 6 mesiacov po predložení predsedovi VR

21. do 30 dní od  rozhodnutia VR

22. do 15 dní od predloženia rozhodnutia VR vysokej školy

23. do 15 dní od skončenia IK 

Zaslanie rozhodnutia VR fakulty uchádzačovi/-čke

Odoslanie OP uchádzačovi a členom komisie 

o publikačnej činnosti a ohlasoch do knižnice; externí uchádzači predložia výpis z databázy univerzity, na ktorej pedagogicky pôsobia - bližšie informácie sú v "Usmernenie RUK-evidencia publikacií 

externí

Vyhodnotenie plnenia podmienok uchádzača a predloženie návrhu s odporúčaním predsedovi VR

Preskúmanie plnenia kritérií a vypracovanie "Stanoviska k plneniu kritéríí" inauguračnou komisiou

Pre účely inauguračného konania je rozhodujúci výpis z univerzitnej databázy v čase podania žiadosti. Pre pracovníkov fakulty je preto dôležité priebežne dodávať podklady 

POZNÁMKA:

Prerokovanie návrhu VR UK / v rámci zasadnutia VR vystúpenie uchádzača (10 min.)

Zverejnenie rozhodnutia VR UK na web-e UK 

Uskutočnenie inauguračnej prednášky

Zverejnenie návrhu inauguračnej komisie a oponentských posudkov na web-e UK

Prerokovanie návrhu Vedeckou radou fakulty

(upravuje Vyhláška Ministerstva školstva SR 246/2019 Z.z. účinná od 1.9.2019 a Vnútorný predpis UK č.7/2014 zo dňa 19.3.2014)

INAUGURAČNÉ KONANIE 

Zverejnenie informácie o žiadosti v súlade s §76, ods. 10 a), b) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách na web-e UK

Podanie žiadosti o vymenovanie za profesora, (ďalej inauguračné konanie = IK) -  písomne predsedovi vedeckej rady (VR) fakulty 

vrátane príloh
Potvrdenie prijatia žiadosti dekanom a oznámenie o začatí IK, potvrdenie úplnosti príloh, resp. prerušenie konania a výzva na 

doplnenie podkladov  

Oznámenie termínu inauguračnej prednášky

Zverejnenie prezenčnej listiny zo zasadnutia VR fakulty na web-e UK 

Zverejnenie prerušenia konania a lehoty na odstránenie chýb

Vymenovanie inauguračnej komisie, oponentov a odsúhlasenie témy inauguračnej prednášky VR fakulty

Zverejnenie dátumu a dôvodu skončenia IK na web-e UK 

Zaslanie rozhodnutia VR UK uchádzačovi/-čke

Doručenie rozhodnutia VR fakulty a príslušných dokladov predsedovi VR UK

Vypracovanie oponentských posudkov (OP) 

Posúdenie plnenia kritérií príslušnou sekciou

Zverejnenie rozhodnutie VR fakulty na web-e UK 

Zverejnenie zloženia komisie a mien oponentov -podľa § 7 ods. c) Vyhlášky MŠ SR 246/2019 z.Z. na web-e UK


