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 26.5.2015 o 9.00 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_S.pdf

 VR SvF STU http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641

UZNESENIE č. 9 VR/2016
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie doc. RNDr.
Martina Kalinu, CSc., za profesora v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika všetkými
hlasmi.

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/PREZENCKa_VR_maj201
6_web.pdf



VR STU
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
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