
Príloha k uzneseniu 95.5.1

Číslo 

žiadosti

Počet 

overovaní 
Vysoká škola Číslo ŠO Študijný odbor Oblasť výskumu

Vyhodnotenie kritérií   
(splnené, nesplnené; odôvodnenie)

1 VŠZaSP 3.1.14. sociálna práca OV 6 splnené

1 EU 3.3.10. obchod a marketing OV 8 splnené

1 KU 2.1.13. katolícka teológia OV 2

                                  nesplnené; 

kandidát nesplnil platné kritériá schválené VR KU  v časti:

Pedagogické aktivity

 - Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore - uchádzač 

vedecko-pedagogicky pôsobí a štandardne publikuje v 

študijnom odbore (ŠO) 3.1.14. sociálna práca a nie v ŠO 

2.1.13. katolícka teológia;   na základe opisov  študijných 

odborov v Sústave ŠO odbor katolícka teológia nie je  

príbuzným odborom k ŠO sociálna práca.

Vedecký výskum a publikačná aktivita

- Vedecké monografie - zo 4 monografií ani jedna nie je zo 

ŠO katolícka teológia, všetky sa viažu na ŠO sociálna 

práca.

- Vedecké práce v časopisoch a recenzovaných 

zborníkoch - požadovaný počet publikačných položiek je 

40, uchádzač uviedol 35.

1 PU 3.1.10.
všeobecná a experimentálna 

psychológia
OV 6 splnené

5.1.4. pozemné stavby OV 5 splnené

5.2.17. chemické inžinierstvo OV 12 splnené

1 TTU 2.1.17. dejiny a teória umenia OV 2 splnené

1 UCM 3.2.3. masmediálne štúdiá OV 2 splnené

3.4.11. občianske právo OV 7 splnené

4.1.1. fyzika OV 9.1 splnené

7.1.11. neurológia OV 18 splnené

7.1.3. normálna a patologická fyziológia OV 18 splnené

95. ZAK -  vyjadrenie AK k splneniu kritérií schválených  vysokými školami (vymenúvacie konanie)

29_16/AK  

(27.1.2016)

2 STU

245_16/AK  
(27.1.2016)

4 UK
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29_16/AK  

(27.1.2016)

3.2.3. masmediálne štúdiá OV 2 splnené

4.2.1. biológia OV 13 splnené

1 VŠVU 2.2.6. dizajn OV 4 splnené

1 ŽU 5.2.12. elektrotechnológie a materiály OV 15 splnené

245_16/AK  
(27.1.2016)

2 UKF
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