
Priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-33076/33195-1:sekr.

Por. 

číslo Študijný odbor  (číslo a názov)

Titul                   

(doc., prof.)

Vysoká škola, 

fakulta Časové obmedzenie

1.  5.2.14. automatizácia doc., prof. ŢU EF bez časového obmedzenia

2. 5.2.12. elektrotechnológia a elektromateriály doc., prof. ŢU EF
s časovým obmedzením do 31. augusta 2010 (kritérium 

KHKV-A5)

3. 5.2.11. silnoprúdová elektrotechnika doc., prof. ŢU EF
s časovým obmedzením do 31. augusta 2010 (kritérium 

KHKV-A5)

4.  5.2.15. telekomunikácie doc., prof. ŢU EF bez časového obmedzenia

5.   5.2.10. teoretická elektrotechnika doc., prof. ŢU EF bez časového obmedzenia

6.  3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky doc., prof. ŢU FPEDaS bez časového obmedzenia

7.  3.3.16. ekonomika a manaţment podniku  doc., prof. ŢU FPEDaS bez časového obmedzenia

8. 5.2.59. doprava doc., prof. ŢU FPEDaS bez časového obmedzenia

9. 8.2.1. dopravné sluţby doc., prof. ŢU FPEDaS bez časového obmedzenia

10. 8.2.2. poštové sluţby doc., prof. ŢU FPEDaS bez časového obmedzenia

11. 9.2.9. aplikovaná informatika doc., prof. ŢU FRI bez časového obmedzenia

12. 3.3.15.  manaţment doc., prof. ŢU FRI
s časovým obmedzením do 31. augusta 2010 (kritérium 

KHKV-A5)

13.  8.3.7. občianska bezpečnosť doc., prof. ŢU FŠI bez časového obmedzenia

14.  8.3.1. ochrana osôb a majetku doc., prof. ŢU FŠI bez časového obmedzenia

15.  8.3.6. záchranné sluţby doc., prof. ŢU FŠI bez časového obmedzenia

16.  5.1.5. inţinierske konštrukcie a dopravné stavby  doc., prof. ŢU SvF bez časového obmedzenia

17.  5.1.7. aplikovaná mechanika doc., prof. ŢU SvF bez časového obmedzenia

18. 5.2.58. súdne inţinierstvo doc., prof. ŢU SvF bez časového obmedzenia

19.  5.2.7. strojárske technológie a materiály  doc., prof. ŢU SjF bez časového obmedzenia

20.  5.2.52. priemyselné inţinierstvo   doc., prof. ŢU SjF bez časového obmedzenia

21.
 5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a 

lietadlá 
doc., prof. ŢU SjF

s časovým obmedzením do 31. augusta 2012 (kritérium 

KHKV-A5)

22.  5.2.26. materiály               doc., prof. ŢU SjF bez časového obmedzenia

23.  5.2.6. energetické stroje a zariadenia  doc., prof. ŢU SjF bez časového obmedzenia

24.  5.2.5. časti a mechanizmy strojov doc., prof. ŢU SjF bez časového obmedzenia

25.  5.1.7. aplikovaná mechanika doc., prof. ŢU SjF bez časového obmedzenia
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