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 Uznesenia RVHK TU o schválení habilitačných a inauguračných 

konaní 

zo dňa 31. 05. 2022 
 

Uznesenie č. 12 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Systematická filozofia v študijnom odbore Filozofia so Štandardmi pre habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 22 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Psychológia v študijnom odbore Psychológia so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 26 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore Filológia so Štandardmi pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 

Uznesenie č. 30 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Pedagogika v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy so Štandardmi pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 

Uznesenie č. 31 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Odborová didaktika v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy so Štandardmi pre 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 35 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore Zdravotnícke vedy so 

Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 39 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania Sociálna 

práca v študijnom odbore Sociálna práca so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 43 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania Verejné 

zdravotníctvo v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo so Štandardmi pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 
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Uznesenie č. 47 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Katolícka teológia v študijnom odbore Teológia so Štandardmi pre habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 51 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania 

Občianske právo v študijnom odbore Právo so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 52 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania Pracovné 

právo v študijnom odbore Právo so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 53 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania Teória 

a dejiny štátu a práva v študijnom odbore Právo so Štandardmi pre habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 54 – RVHK TU 4/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie habilitačného a inauguračného konania Trestné 

právo v študijnom odbore Právo so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

 
 
 

 


