
Príloha k uzneseniu 101.5.2/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)

493_16    

(16.11.16)

Správa PP  

3.4.3. ústavné právo  doc., prof. UK PraF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

155_17    

(28.04.17) 

správa PP

4.2.9. fyziológia rastlín  doc., prof. UPJŠ PriF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

99_17 

(17.03.17)

správa ČO  

3.1.15. sociálna antropológia  doc., prof. UK FSEV

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

neprijala dostatočné opatrenia na odstránenie 

nedostatkov - plnenie kritéria KHKV-A5 

nezaručuje udržanie spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri stanovisko)

151_17    

(28.04.17) 

správa ČO 

3.3.16. ekonomika a manažment podniku  doc., prof. EU PHF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

151_17    

(28.04.17) 

správa ČO 

3.3.16. ekonomika a manažment podniku  doc., prof. EU FPM
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

151_17    

(28.04.17) 

správa ČO 

3.3.10. obchod a marketing  doc., prof. EU OF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

94_17    

(14.03.17)

správa ČO 

7.3.6. lekárenstvo - sociálna farmácia doc., prof. UK FaF 

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

neprijala žiadne opatrenia na odstránenie 

nedostatkov (pozri stanovisko)

94_17    

(14.03.17)

správa ČO 

7.3.3. farmaceutická chémia doc., prof. UK FaF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

Stanoviská predložené na 101. 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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94_17    

(14.03.17)

správa ČO 

7.3.2. farmakognózia doc., prof. UK FaF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

152_17    

(28.04.17) 

správa ČO 

5.2.43. technológia spracovania dreva  doc., prof. TUZ DF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

134_17    

(12.04.17) 

Správa ČO 

5.2.6. energetické stroje a zariadenia  doc., prof. STU SjF

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)
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