
Priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v jednotlivých študijných odboroch
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-33804/34509-1:sekr.

Por. 

číslo
Študijný odbor  (číslo a názov)

Titul                   

(doc., prof.)

Vysoká škola, 

fakulta
Časové obmedzenie

1.  2.1.3. dejiny filozofie doc., prof.
PU PO                                    

FF

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 

2.  2.1.5. etika doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

3. 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

4.
 3.1.10. všeobecná a experimentálna 

psychológia 
doc., prof.

PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

5.  2.1.27. slovenský jazyk a literatúra doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

6.  2.1.28. slovanské jazyky a literatúry doc., prof.
PU PO                                    

FF

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 

7.  2.1.2. systematická filozofia doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

8.
 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych 

národných  literatúr 
doc., prof.

PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

9.  3.1.14. sociálna práca doc., prof.
PU PO                                    

FF

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2011 

10.  2.1.6. estetika                           doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

11.  2.1.33. všeobecná jazykoveda   doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

12.  2.1.9. slovenské dejiny           doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

13.  2.1.7. história doc., prof.
PU PO                                    

FF
bez časového obmedzenia

14.   4.2.8. antropológia                 doc., prof.
PU PO                               

FHPV
bez časového obmedzenia

15.   4.1.35. geografia  doc., prof.
PU PO                               

FHPV
bez časového obmedzenia

16.
 4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a 

populácií  
doc., prof.

PU PO                               

FHPV
bez časového obmedzenia

17.  3.3.15. manažment doc., prof.
PU PO                    

FM

s časovým obmedzením do 30. septembra 

2011

18.  2.1.15. pravoslávna teológia doc., prof.
PU PO                     

PBF

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 

19.  2.1.13. katolícka teológia  doc., prof.
PU PO                      

GTF

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 
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20.  8.1.3. športová edukológia doc., prof.
PU PO                        

FŠ

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 

21.  1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika doc., prof.
PU PO                         

PdF
bez časového obmedzenia
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