
Príloha k uzneseniu 102.6.2/a,b

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)

131_17    

(12.04.17) 

správa ČO 

5.1.7. aplikovaná mechanika  doc., prof. STU SvF

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)

132_17    

(12.04.17) 

správa ČO 

5.1.7. aplikovaná mechanika  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)

133_17    

(12.04.17) 

správa ČO 

5.1.6. vodné stavby  doc., prof. STU SvF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie

152_17    

(28.04.17) 

správa ČO 

4.3.2. environmentálne inžinierstvo  doc., prof. TUZ FEE je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie

175_17    

(12.05.17)

správa ČO 

6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo  doc.,prof. UVLF

je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky  

(§ 83 ods. 8 zákona), plnenie kritérií KHKV-A2 a 

KHKV-A5 nezaručuje udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej akreditácie (pozri stanovisko)

175_17    

(12.05.17)

správa ČO 

6.3.4. vnútorné choroby zvierat  doc., prof. UVLF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie

175_17    

(12.05.17)

správa ČO 

6.3.10. výživa zvierat a dietetika  doc., prof. UVLF rokovanie prerušené do 103. ZAK

Stanoviská predložené na 102. 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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165_17    

(5.05.17) 

správa ČO 

3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky  doc., prof. ŽU FPEDaS

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom spolugarant dovŕši 

vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-

A5)

470_16    

(11.11.16)

správa PP  

1.1.10. odborová didaktika

 (nadväznosť na ŠP 3. stupňa didaktika hudby)
 doc., prof. KU PdF 

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)

511_16    

(22.11.16) 

správa PP

1.1.10. odborová didaktika

 (nadväznosť na ŠP 3. stupňa teória 

vzdelávania náboženskej výchovy)

 doc., prof. KU PdF

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)

100_17 

(17.03.17)

správa ČO  

1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika  doc., prof. PU PdF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie

141_17    

(18.04.17)

správa ČO  

1.1.4. pedagogika  doc., prof. UMB PdF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie

2


