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UZNESENIE č. 40 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent
Ing. Petrovi Paulíkovi, PhD., v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné
stavby všetkými hlasmi.
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udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od 13.12.2017

