KOR/8080/2017

UZNESENIE
z Vedeckej rady Stavebnej fakulty UNIZA konanej dňa 23.novembra 2017
Uznesenie č. 6/2017
VR SvF UNIZA schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariána Drusu, PhD. za
profesora v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
a odporúča jeho predloženie na rokovanie Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA:
počet členov VR
26
počet prítomných členov
25
počet prítomných členov oprávnených hlasovať 24
počet kladných hlasov
24
počet záporných hlasov
0
počet neplatných hlasov
0
zdržali sa
0
(doc. Ing. Marián Drusa, PhD., ako riadny člen VR SvF UNIZA v súlade s Rokovacím
poriadkom VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3, nehlasoval).

Uznesenie č. 7/2017
VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Janky
Šestákovej, PhD. na získanie vedecko-pedagogického titulu docentky v študijnom
odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a vyjadrila súhlas s témou
habilitačnej prednášky a so zložením habilitačnej komisie a oponentmi.
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA:
počet členov VR
26
počet prítomných členov
25
počet prítomných členov oprávnených hlasovať 24
počet kladných hlasov
24
počet záporných hlasov
0
počet neplatných hlasov
0
zdržali sa
0
(Ing. Janka Šestáková, PhD., ako riadna členka VR SvF UNIZA v súlade s Rokovacím
poriadkom VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3, nehlasovala).

Uznesenie č.8/2017
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch vzdelávania v akademickom
roku 2016/2017.

Uznesenie č. 9/2017
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch prijímacieho konania na
akademický rok 2017/2018 v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu.
Uznesenie č.10/2017
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o štúdiu v akademickom roku 2017/2018.
Uznesenie č.11/2017
VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam.
Uznesenie č.12/2017
VR SvF UNIZA jednomyseľne schválila, aklamačným hlasovaním, návrh na zmenu
v študijnom programe bakalárskeho štúdia SvF UNIZA.

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v.r.
predseda VR SvF UNIZA

