
Priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-34192/35164-1:071

Por. 

číslo
Študijný odbor  (číslo a názov)

Titul                   

(doc., prof.)

Vysoká škola, 

fakulta
Časové obmedzenie

1 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry doc., prof. UPJŠ FF bez časového obmedzenia

2 2.1.3. dejiny filozofie doc., prof. UPJŠ FF
s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (kritérium KHKV A5)

3 7.1.10. pediatria doc., prof. UPJŠ LF bez časového obmedzenia

4 7.1.2. anatómia, histológia a embryológia doc., prof. UPJŠ LF bez časového obmedzenia

5 7.1.25. klinická biochémia doc., prof. UPJŠ LF
s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (kritérium KHKV A5)

6 7.1.3. normálna a patologická fyziológia doc., prof. UPJŠ LF bez časového obmedzenia

7 7.1.4. vnútorné choroby doc., prof. UPJŠ LF bez časového obmedzenia

8 7.1.7. chirurgia doc., prof. UPJŠ LF bez časového obmedzenia

9 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo doc., prof. UPJŠ LF
s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (kritérium KHKV A5)

10 7.2.1. zubné lekárstvo doc., prof. UPJŠ LF bez časového obmedzenia

11 7.3.2. farmakológia doc., prof. UPJŠ LF bez časového obmedzenia

12 7.4.2. verejné zdravotníctvo doc., prof. UPJŠ LF
s časovým obmedzením do 31. augusta 

2011 (kritérium KHKV A5)

13 4.1.1. fyzika doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

14 4.1.12. biofyzika doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

15 4.1.14. chémia doc., prof. UPJŠ PF
s časovým obmedzením do 31. augusta 

2011 (kritérium KHKV A5)

16 4.1.15. anorganická chémia doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

17 4.1.16. organická chémia doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

18 4.1.17. analytická chémia doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

19 4.1.22. biochémia doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

20 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

21 4.1.5. jadrová a subjadrová fyzika doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

22 4.2.1. biológia doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

23 4.2.10. fyziológia živočíchov doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

24 4.2.4. genetika doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

25 4.2.9. fyziológia rastlín doc., prof. UPJŠ PF
s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (kritérium KHKV A5)

26 9.1.1. matematika doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia
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27 9.1.8. teória vyučovania matematiky doc., prof. UPJŠ PF bez časového obmedzenia

28 9.2.1. informatika doc., prof. UPJŠ PF
s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (kritérium KHKV A5)

29 3.4.10. obchodné a finančné právo doc., prof. UPJŠ PraF bez časového obmedzenia

30 3.4.11. občianske právo doc., prof. UPJŠ PraF bez časového obmedzenia

31 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva doc., prof. UPJŠ PraF bez časového obmedzenia
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