
Príloha k uzneseniu 100.7.2/a-c

Číslo žiadosti
Študijný odbor                                                         

(číslo a názov)

Titul                 

(doc., prof.)

Konanie sa bude 

uskutočňovať na                       

( vysokej škole alebo na 

fakulte, uviesť názov v 

skratke)  

Vyjadrenie AK                                         

(spôsobilosť; obmedzenie, odôvodnenie)

441_16    

(24.10.16)

správa ČO  

3.3.15. manažment  doc., prof. ŽU FRI
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

491_16    

(16.11.16)

správa PP  

3.3.16. ekonomika a manažment podniku  doc., prof. ŽU FPEDaS
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

441_16    

(24.10.16)

správa ČO  

9.2.9. aplikovaná informatika  doc., prof. ŽU FRI

je spôsobilá s časovým obmedzením na dva 

roky  (§ 83 ods. 8 zákona), plnenie kritéria KHKV-

A5 nezaručuje udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)
492_16    

(16.11.16)

Správa PP  

4.1.20. jadrová chémia  doc., prof. UK PriF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

463_16    

(09.11.16)

správa PP

3.2.3. masmediálne štúdiá  doc., prof.
UKF FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

262 _16    

(20.6.16)

správa PP  

8.1.1. cestovný ruch prof., doc. UMB EF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

78_17    

(01.03.17)

správa ČO  

6.1.10. záhradníctvo  doc., prof. SPU FZKI
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

400_16    

(23.9.16) 

správa PP

3.3.1. národné hospodárstvo  doc., prof. EU NhF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

400_16    

(23.9.16) 

správa PP

3.3.18. medzinárodné podnikanie  doc., prof. EU OF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

Stanoviská predložené na 100. zasadnutie AK - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 
Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ)  
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400_16    

(23.9.16) 

správa PP

3.3.24. kvantitatívne metódy v ekonómii  doc., prof. EU FHI

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona), VŠ 

neprijala žiadne opatrenia na odstánenie 

nedostatkov (pozri stanovisko)

400_16    

(23.9.16) 

správa PP

3.3.13. finančný manažment  doc., prof. EU FPM
je spôsobilá s časovým obmedzením (§ 83 ods. 

8 zákona, vek garantky)

400_16    

(23.9.16) 

správa PP

3.3.12. účtovníctvo  doc., prof. EU FHI

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona), VŠ 

neprijala žiadne opatrenia na odstánenie 

nedostatkov (pozri stanovisko)

462_16    

(09.11.16)

správa ČO  

4.3.3. environmentálny manažment  doc., prof. SPU FEŠRR
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

85_17    

(06.03.17)

správa ČO  

7.1.14. oftalmológia doc., prof. UK LF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

456_16    

(03.11.16) 

správa PP 

7.1.18. toxikológia  doc., prof. UVLF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona), prijaté 

opatrenia nezaručujú udržanie zodpovedajúcej 

spôsobilosti až do najbližšej komplexnej 

akeditácie (KHKV-A2, pozri stanovisko)

455_16    

(3.11.16)

správa PP  

5.1.2. priestorové plánovanie  doc., prof. STU

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona), prijaté 

opatrenia nezaručujú udržanie zodpovedajúcej 

spôsobilosti až do najbližšej komplexnej 

akeditácie (KHKV-A5, pozri stanovisko)

40_17    

(16.02.17)  

správa ČO

5.2.7. strojárske technológie a materiály  doc., prof. TnUAD FŠT
je spôsobilá s časovým obmedzením (§ 83 ods. 

8 zákona, vek spolugaranta)
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