Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania
1.Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Farmaceutická fakulta
Sídlo fakulty: Ul. Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Názov odboru habilitačného a inauguračného Konania: Klinická farmácia
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2015-18766-15A0
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie: Klinická farmácia je interdisciplinárny zdravotnícky odbor, ktorý sa venuje
optimalizácii farmakoterapie, zvyšovaniu kvality, účinnosti a bezpečnosti užívaných liekov a hodnoteniu
nákladov na farmakoterapiu. Skúma a zhŕňa poznatky v nasledovných oblastiach: predklinické a klinické
hodnotenie nových liečiv, klinická farmakokinetika, prevencia a farmakoterapia akútnych a chronických
ochorení, farmakoterapeutické problémy a liekové pochybenia, farmaceutická starostlivosť, racionálne použitie
liekov u rizikových skupín pacientov, toxikológia liečiv, farmakogenetika, farmakovigilancia a
farmakoepidemiológia.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)
priradenie k študijnému odboru/odborom: Farmácia
V rámci študijného odboru farmácia má FaF akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
Farmakológia
Farmaceutická chémia
Farmakognózia
Klinická farmácia
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH., MBA.
doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecka-rada/
3. Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.:
Odkaz na VUPCH:

VUPCH Klimas
VTC Klimas

Odkaz na VTC:
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH., MBA.:
Odkaz na VUPCH:

VUPCH Tesař
VTC Tesař

Odkaz na VTC:
doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.:
Odkaz na VUPCH:
Odkaz na VTC:

VUPCH Paul Hrabovská
VTC Paul Hrabovská

4. roveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
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https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-pre-habilitaciu-docentov-a-vymenuvanieprofesorov/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Farmaceuticka_fakulta/KritDocProf2014_FAFUK.pdf
5. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-pre-habilitaciu-docentov-a-vymenuvanieprofesorov/
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014 do 31.8.2022:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
6. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK
v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
7. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
Habilitačné konania:
8. Linky na prebiehajúce konania
Inauguračné konania:
Habilitačné konania:
PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/, schválený návrh habilitačnej komisie na vymenovanie za docentku vo VR FaF UK 21.06.2022
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