
Príloha k uzneseniu č. 112.4.2ab

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)

155_19 

(22.03.19) 

správa ČO

5.2.26. materiály prof., doc. TUKE FMMR je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

148_19 

(19.03.19) 

správa ČO

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

155_19 

(22.03.19) 

správa ČO

3.3.6. financie, bankovníctvo a investovanie prof., doc. TUKE EkF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

3.1.3. sociálna psychológia a psychológia práce prof., doc. UPJŠ FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

142_19 

(11.03.19) 

správa ČO

3.1.9. psychológia prof., doc. UK FF Rokovanie prerušené do 113. ZAK

170_19 

(05.04.19) 

správa ČO

5.2.3. dopravné stroje a zariadenia prof., doc. STU SjF Rokovanie prerušené do 113. ZAK

299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

2.1.3. dejiny filozofie prof., doc. UPJŠ FF Rokovanie prerušené do 113. ZAK

63_19 

(30.01.19) 

správa ČO

2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo prof., doc. PU FF

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

dostatočné opatrenia k odstráneniu nedostatkov v kritériu 

KHKV-A5; (pozri stanovisko)

123_19 

(05.03.19) 

správa ČO

2.1.2. systematická filozofia prof., doc. PU FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na mimoriadnom 112. 

zasadnutí AK  - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 
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Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na mimoriadnom 112. 

zasadnutí AK  - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

123_19 

(05.03.19) 

správa ČO

2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych 

národných literatúr
prof., doc. PU FF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70 rokov, 

kritérium KHKV-A5 (vek garanta) (pozri stanovisko)

148_19 

(19.03.19) 

správa ČO

2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo prof., doc. UK FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

148_19 

(19.03.19) 

správa ČO

2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych 

národných literatúr
prof., doc. UK FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

158_19 

(25.03.19) 

správa ČO

2.1.14. evanjelická teológia prof., doc. UK EBF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70 rokov, 

kritérium KHKV-A5 (vek garanta) (pozri stanovisko)

177_19 

(09.04.19) 

správa ČO

2.1.13. katolícka teológia prof., doc. TTU TF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

122_19 

(05.03.19) 

správa ČO

2.1.1. filozofia prof., doc. UKF FF

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

dostatočné opatrenia k odstráneniu nedostatkov v kritériu 

KHKV-A5; (pozri stanovisko)

299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

3.4.11. občianske právo prof., doc. UPJŠ PraF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

159_19 

(25.03.19) 

správa ČO

5.1.7. aplikovaná mechanika prof., doc. STU SvF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

196_19 

(18.04.19) 

správa ČO

5.1.7. aplikovaná mechanika prof., doc. STU SjF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  
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zasadnutí AK  - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

138_19 

(11.03.19) 

správa ČO

4.1.37. humánna geografia prof., doc. UK PriF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  
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