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ŠTATÚT APROBAČNEJ KOMISIE
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY V MARTINE
V súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave
Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (ďalej len „JLF UK“) a po schválení vo
Vedeckej rade JLF UK dňa 18. júna 2008 z r i a ď u j e m Aprobačnú komisiu JLF
UK ako svoj poradný orgán.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Úlohou Aprobačnej komisie JLF UK je dôsledné a objektívne posúdenie
pedagogickej, vedeckej, odbornej a morálnej úrovne uchádzačov o:
a) vedecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor“,
b) funkcie „hosťujúci profesor UK“,
c) udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa I. a II a.,
v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení,
Zásad a kritérií UK a JLF UK, ako aj ďalších všeobecne záväzných platných
právnych predpisov.
Čl. 2
Zloženie Aprobačnej komisie JLF UK
(1) Členov Aprobačnej komisie vymenúva dekan JLF UK.
(2) Aprobačná komisia sa skladá z piatich členov, ktorými sú:
- prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť JLF UK,
- traja členovia Vedeckej rady JLF UK, spravidla profesori navrhnutí dekanom
fakulty a schválení Vedeckou radou JLF UK,
- jeden člen Vedeckej rady JLF UK vymenovaný ad hoc podľa odboru
uchádzača. Tento člen bude v prípade habilitačného konania o udelenie titulu
docent a vymenúvacieho konania za profesora navrhnutý Vedeckej rade JLF
UK za predsedu habilitačnej, resp. inauguračnej komisie.
Čl. 3
Rokovanie Aprobačnej komisie JLF UK
(1) Zasadnutia Aprobačnej komisie zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť JLF UK.
(2) Členovia Aprobačnej komisie sa vopred oboznámia so žiadosťou a všetkými
materiálmi uchádzača prostredníctvom Referátu pre vedecko-výskumnú
činnosť Dekanátu JLF UK.
(3) Aprobačná komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí prítomní všetci
jej členovia, alebo minimálne štyria členovia s písomným vyjadrením
stanoviska piateho člena k žiadosti a materiálom uchádzača.
(4) Aprobačná komisia môže prijať svoje uznesenie všeobecným súhlasom alebo
verejným hlasovaním. Uznesenie sa prijme, ak zaň hlasuje nadpolovičný
počet členov komisie.

(5) Zo zasadnutia Aprobačnej komisie sa vypracuje zápis, ktorý podpíšu všetci
členovia komisie. Zápis predkladá prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
dekanovi JLF UK.
(6) Agendu súvisiacu s prácou a činnosťou Aprobačnej komisie vedie Referát
vedecko-výskumnej činnosti Dekanátu JLF UK.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa platnosť Štatútu Aprobačnej komisie JLF UK v Martine zo dňa 14.
novembra 2002.
(2) Štatút Aprobačnej komisie možno v prípade potreby zmeniť alebo upraviť
písomnou formou, a to po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení fakulty a
schválení vo Vedeckej rade JLF UK .
(3) Tento štatút nadobúda účinnosť po schválení vo Vedeckej rade JLF UK dňa
18. júna 2008.
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