
Rozhodnutie
Vedeckej rady l:SV UCM v Trnave

5. apríla  2019

Dňa  4.4.2019  o  14,00  hod. sa  v  miestnosti  BU  1  na  Bučianskej  ul.  4/A  na  FSV  UCM  v  Trnave  uskutočnila  habilitačná

prednáška   a  obhajoba   habilitačnej   práce   PhDľ.   Andrei   Čajkovej,   PhD.,   odbornej   asistentky   FSV   UCM   vTrnave,
v odbore Verejná  politika a verejná správa.

Téma habilitačnej prednášky: Špec/f/.kó rozhodovcľc/`ch procesov v monožmerit€ orgónov vere/.n€/. spróvy
Obha.ioba  hab}iH``ačr`e.i  práce..  Aktuálne  trendy  a inovačný  potenciál  v procese   riadenia   inštitúcií  verejnej     správy

(Current trends and innovation  potential in the management process of public administration  institutions)

V zmysle  Zákona  č.131/2002  Z.  z.  o  vysokých  školách  a  o  zmene  a  doplneni'  niektorÝch  zákonov  v  znení  neskorších

predpisov,   Vyhlášky    MŠ    SR   č.    6/2005   Z.    z.       o    postupe    získavania    vedecko-pedagogických    alebo    umelecko-

pedagogických    titulov    docent    a  profesor,    vzmysle    Zásad     habilitačného     konania    o  udelenie    titulu    docent
avymenúvacieho   konania   za   profesora   na   Univerzite   sv.   Cyrila   a  Metoda   vTmave   a  na   základe   predložených

podkladov    uchádzačky,    oponentských    posudkov    k habilitačnej    práci,    výsledku    obhajoby    habilitačnej    práce,
odborného   posúdenia   úrovne   habilitačnej   prednášky   a zhodnotenia   pedagogickej   a vedeckej   činnosti   uchádzača
členovia  komisie  skonštatovali,  že  PhDr.  Andrea  Čajková,  PhD.  spĺňa  kritériá  FSV  UCM  v Trnave  a  komisia  odporúča

udelenie titulu docent v odbore 3.1.7. verejná  politika a verejná  správa.

Pľedseda  VR  FSV  UCM  predložil  návrh  habilitačnej  komisie  Členom  VR  FSV  UCM  na  zasadnutĺ VR  FSV  dňa  5.4.2019.

Členovia  VR  FSV konštatovali,  že  v priebehu  konania  bol dodržaný postup  ustanovený zákonom  a vyhláškou.

Hlasovanie  VR  FSV  UCM  o  návrhu  na  udelenie  titulu  docent  vodbore  verejná  politika  a verejná  správa  PhDr.
Andrei Čajkovej, PhD.

Výsledok tajného  hlasovania  členov VR  FSV  UCM:

počet členov VR:

počet prítomných členov VR:
počet prítomných členov VR v čase  hlasovania:

počet členov VR,  ktorí hlasovali za:

počet členov VR,  ktorí hlasovali  proti:

počet členov VR,  ktorí sa  zdržalí  hlasovania:

počet  neplatných  hlasov:

Skrutátori:
doc.  PhDr.  Milan  Čáky,  CSc.

PhDr.  Michal  Lukáč,  PhD.

Hlasovanie overil:

prof.  lng.  Václav Vybĺhal,  CSc.
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V Trnave  5.4.2019

Výpis uznesenia VR FSV UCM v Trnave dňa 5.4.2019

Uznesenie č.:1/VR FSV 5.4.2019
Vedecká  rada  FSV  UCM  v Trnave  na  základe výsledkov tajného  hlasovania  v zmysle  Zákona  č.131/2002  Z.  z.

o vysokých  školách  a  o  zmene  a  doplnení niektorých  zákonov v znenĺ neskorších  predpisov, Vyhlášky  MŠ  SR

č.  6/2005  Z.  z.  z 8.12.2004  o  postupe  získavania  vedecko-pedagogických  alebo  umelecko-pedagogických

titulov  docent  a  profesor,  v zmysle  Zásad  habilitačného  konania  o  udelenie  títulu  docent  a vymenúvacieho

konania    za    profesora    na    Univerzite    sv.    Cyrila    aMetoda    vTrnave    súhlasi'    spredloženým    návrhom

habilitačnej   komisie   udeliť  titul   docent   vodbore   3.1.7.   verejná   politika   averejná   správa   PhDr.   Andrei

Čajkovej,  PhD., odbornej  asistentke  FSV  UCM  v Trnave.

Vedecká  rada  ukladá  predsedovi  VR  FSV  UCM  vTrnave  predložit'  návrh  na  udelenie  titulu  docent  spolu

sdokladmi   o priebehu   habilitačného   konania   predsedovi   Vedeckej   rady   Univerzity  sv.   Cyrila   a  Metoda

v Trnave  k  najbližšiemu  zasadnutiu  VR  UCM v Trnave  23.4.2019.

V Trnave 5.4.2019 doc.  PhDr. Jaroslav  Mihálik,  Ph

pred;eda VR FSV


