
Príloha k uzneseniu 111.4.2/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)

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

7.1.8. röntgenológia a rádiológia prof., doc. UK LF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

7.1.23 urológia prof., doc. UK LF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

7.1.7. chirurgia prof., doc. UK LF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

7.1.22. ortopédia prof., doc. UK LF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

118_19 

(05.03.19) 

správa ČO

7.1.26 klinická farmakológia prof., doc. UK LF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

75_19 

(05.02.19) 

správa ČO

7.4.3. laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve 
prof., doc. TTU FZSP

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70 

rokov, kritérium KHKV-A5 (vek garanta) (pozri 

stanovisko)
74_19 

(05.02.19) 

správa ČO

3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky prof., doc. ŹU FPEDaS je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

50_19 

(16.01.19) 

správa ČO

3.1.7. verejná politika a verejná správa prof., doc. UCM FSV je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

574_18 

(12.12.18) 

správa ČO

2.1.7. história prof., doc. UKF FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 111. zasadnutí AK

  - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 
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105_19 

(26.02.19) 

správa ČO

5.2.50. výrobná technika prof., doc. STU MtF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

59_19 

(30.01.19) 

správa PP

2.1.6. estetika prof., doc. PU FF

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)

106_19 

(26.02.19) 

správa ČO

8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci prof., doc. STU MtF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

106_19 

(26.02.19) 

správa ČO

5.2.55. metrológia prof., doc. STU SjF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

138_19 

(11.03.19) 

správa ČO

3.4.8. medzinárodné právo prof., doc. UK Praf je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

104_19 

(26.02.19) 

správa ČO

5.1.3. geodézia a kartografia prof., doc. STU SvF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

104_19 

(26.02.19) 

správa ČO

5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby prof., doc. STU SvF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

60_19 

(30.01.19) 

správa ČO

4.1.17. analytická chémia prof., doc. STU FCHPT je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

148_19 

(19.03.19) 

správa ČO

8.1.4. športová humanistika prof., doc. UK FTVŠ

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

dostatočné opatrenia k odstráneniu nedostatkov v 

kritériu KHKV-A5; (pozri stanovisko)
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139_19 

(11.03.19) 

správa ČO

5.2.16. mechatronika prof., doc. STU SjF

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

dostatočné opatrenia k odstráneniu nedostatkov v 

kritériu KHKV-A5; (pozri stanovisko)

138_19 

(11.03.19) 

správa ČO

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva prof., doc. UK Praf je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

177_19 

(09.04.19) 

správa ČO

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva prof., doc. TTU PraF

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

dostatočné opatrenia k odstráneniu nedostatkov v 

kritériu KHKV-A5; (pozri stanovisko)

177_19 

(09.04.19) 

správa ČO

3.4.6. pracovné právo prof., doc. TTU PraF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

* vyjadrenia AK sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality VV
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