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Vec: Dr hab. Paweł ŻUKOWSKI, prof. PL - návrh na vymenovanie za profesora  

 
 Vážená pani rektorka, 
 

 v súlade s ustanovením § 5, odst. 5 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, predkladám Vám návrh na 
vymenovanie Dr hab. Pawła Żukowského, prof. PL za profesora v študijnom odbore 5.2.12 
elektrotechnológie a materiály. 
 

K návrhu  na menovanie predkladám tieto doklady:  
- Žiadosť Dr hab. Pawła Żukowského, prof. PL o začatie vymenúvacieho  konania 
- Súhlas dotknutej osoby 
- Životopis uchádzača 
- Osvedčené kópie dokladov uchádzača o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa, dekrét docenta 
- Prehľad pedagogickej činnosti 
- Prehľad riešených výskumných, resp. umeleckých prác uchádzača 
- Plnenie kritérií Dr hab. Pawła Żukowského, prof. PL.  na vymenovanie za profesora a zoznam 

publikačnej činnosti 
- Najvýznamnejšie vedecké práce 
- Prehľad výsledkov vedeckej, resp. umeleckej školiacej činnosti doktorandov 
- Téma a sylaby inauguračnej prednášky 
- Návrh komisie a oponentov v rámci vymenúvacieho konania Dr hab. Pawła Żukowského, prof. PL 

zo dňa 18. 6. 2015 
- Zápis zo zasadnutia VR EF zo dňa 10. 12. 2015 - schválenie členov komisie a oponentov  
- Kópie menovacích dekrétov komisie a oponentov 
- Oponentské posudky 
- Doklad o zverejnení inauguračnej prednášky 
- Zápis z rokovania inauguračnej komisie a zápis o priebehu inauguračnej prednášky 
- Zápis zo zasadnutia VR EF zo dňa 8. 2. 2016 - odsúhlasenie podania návrhu na vymenovanie  

za profesora 
- Publikácie v časopisoch a zborníkoch konferencií, monografie, skriptá. 

 
 S pozdravom 
  

prof. Ing. Milan DADO, PhD. 
dekan 
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