
Príloha k uzneseniu  113.4.2

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)

441_19 

(01.07.19) 

správa ČO

3.3.25. ekonometria a operačný výskum prof., doc. EU FHI je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

142_19 

(11.03.19) 

správa ČO

3.1.9. psychológia prof., doc. UK FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

301_19 

(06.06.19) 

správa ČO

6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo prof., doc. UVLF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

301_19 

(06.06.19) 

správa ČO

6.3.10.výživa zvierat a dietetika prof., doc. UVLF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

170_19 

(05.04.19) 

správa ČO

5.2.3. dopravné stroje a zariadenia prof., doc. STU SjF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

445_19 

(01.07.19) 

správa ČO

5.2.6. energetické stroje a zariadenia prof., doc. ŽU SjF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

445_19 

(01.07.19) 

správa ČO

5.2.7. strojárske technológie a materiály prof., doc. ŽU SjF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

2.1.3. dejiny filozofie prof., doc. UPJŠ FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

446_19 

(18.07.19) 

správa ČO

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

451_19 

(30.07.19) 

správa PP

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

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

na 113. zasadnutí AK  - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 
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443_19 

(01.07.19) 

správa ČO

6.1.12. výživa prof., doc. SPU FPAZ je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  

443_19 

(01.07.19) 

správa ČO

6.1.4. špeciálna živočíšna produkcia prof., doc. SPU FPAZ je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie  
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