
Príloha k uzneseniu 112.3.1a,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)

200_19 

(25.04.19) 

nový ŠO

2.2.1. výtvarné umenie prof., doc. AU FVU
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

269_19 

(29.05.19) 

existujúci ŠO

2.2.5. filmové umenie a multimédiá prof., doc. VŠMU FTF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

204_19 

(30.04.19)  

existujúci ŠO 

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

akreditácie 

112_19 

(04.03.19) 

nový ŠO

3.1.7. verejná politika a verejná správa prof., doc. UPJŠ FVS

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

nesplnené kritérium KHKV-A2;  vysoká škola 

nespĺňa minimálnu podmienku z dôvodu, že pri 

ostatnej komplexnej akreditácii získala celkové 

hodnotenie výskumnej činnosti fakulty v oblasti 

6,   do  ktorej patrí príslušný študijný odbor,  

horšie ako hodnotenie B (B-/2,65). 

85_19 

(19.02.18)  

existujúci ŠO

3.1.14. sociálna práca prof., doc. TTU FZSP
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

214_19 

(14.05.19) 

existujúci ŠO

8.3.6. záchranné služby prof., doc. ŽU FBI
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

373_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠO

2.1.33. všeobecná jazykoveda prof., doc. UMB FF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

127_19 

(08.03.19)  

existujúci ŠO

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

akreditácie 

Vyjadrenie k žiadostiam prerokovaným na mimoriadnom 112. zasadnutí AK - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
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268_19 

(29.05.19) 

nový ŠO

5.2.57. kvalita produkcie prof., doc. TUKE SjF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

191_19 

(10.04.19)  

existujúci ŠO 

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

akreditácie 

205_19 

(30.04.19)  

existujúci ŠO 

4.2.1. biológia prof., doc. UK PriF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

180_19 

(10.04.19)  

existujúci ŠO 

4.1.30. aplikovaná geofyzika prof., doc. UK PriF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

180_19 

(10.04.19)  

existujúci ŠO 

4.1.26. inžinierska geológia prof., doc. UK PriF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie 

256_19 

(21.05.19) 

existujúci ŠO

4.1.35. geografia prof., doc. PU FHPV
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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