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Titul                 
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Vyjadrenie AK                                         (spôsobilosť; 
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388_17   

(12.10.17)  

správa ČO

2.1.6. estetika  doc., prof. PU FF

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

dostatočné opatrenia k odstráneniu nedostatkov v 

kritériu KHKV-A5;  pedagogický, vedecký profil a 

výsledky navrhovaného spolugaranta v čase 

posudzovania nezaručujú odbornú kvalitu; 

navrhovaný spolugarant nedosahuje výsledky 

medzinárodne akceptované primerane špecifickosti 

daného študijného odboru a jeho skutočná 

angažovanosť a aktivita pri garantovaní študijného 

programu nie je preukázateľná. (pozri stanovisko) 

422_17   

(06.11.17)  

správa ČO

2.2.2. tanečné umenie  doc., prof. VŠMU HTF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

536_17   

(27.12.17) 

správa-ČO

7.1.5. epidemiológia  doc., prof. UPJŠ LF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo doc., prof. UK JLF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

282_18   

(05.05.18)  

správa ČO  

4.1.13. teória vyučovania fyziky doc., prof. UK PriF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

154_18   

(05.03.18)  

správa ČO

6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie  doc.,prof. UVLF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

106. ZAK - posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ)

  - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 
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154_18   

(05.03.18)  

správa ČO

4.2.13. virológia  doc.,prof. UVLF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

96_18   

(09.02.18) 

správa ČO 

5.2.7. strojárske technológie a materiály  doc., prof. TnUAD FŠT
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

155_18   

(05.03.18)  

správa ČO

5.2.44. štruktúra a vlastnosti dreva  doc.,prof. TUZ DF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

156_18   

(05.03.18)  

správa ČO

5.2.12. elektrotechnológie a materiály  doc.,prof. ŽU EF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

254_18   

(27.03.18)

správa ČO  

5.2.10. teoretická elektrotechnika doc., prof. ŽU EF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

132_18   

(23.02.18) 

správa ČO

4.1.22. biochémia  doc.,prof. STU FCHPT
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

132_18   

(23.02.18) 

správa ČO

4.1.21. teoretická a počítačová chémia  doc.,prof. STU FCHPT
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 

12_18   

(10.1.18) 

správa ČO

2.2.1. výtvarné umenie  doc., prof. VŠVU
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie   

(§ 83 ods. 7 zákona) 
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