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 VR SvF STU v Bratislave
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UZNESENIE č. 35 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu
docent Ing. Zuzane Štefunkovej, PhD., v odbore habilitačného konania a
inauguračného konania krajinárstvo všetkými hlasmi prítomných členov VR s
oprávnením hlasovať.

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_november_2021.pdf

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od 19.01.2022
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