Mgr. Andrea Stupňanová, PhD. - habilitačné konanie
Údaje v zmysle §76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Dátum doručenia
žiadosti o habilitačné
konanie
Dátum, od ktorého je
habilitačné konanie
alebo inauguračné
konanie prerušené
a lehotu, v ktorej majú
byť odstránené
nedostatky žiadosti
Názov študijného
odboru, v ktorom sa
konanie uskutočňuje
Názov habilitačnej
práce

Andrea Stupňanová (Marková)
18.5.2015

 -

 aplikovaná matematika
 Monotónne miery a agregačné funkcie

Údaje z profesijného
životopisu:
Akademické tituly,
vedecko-pedagogické
tituly, vedecké
hodnosti
Rok narodenia
Údaje o
vysokoškolskom
vzdelaní, ďalšom
akademickom raste a
absolvovanom ďalšom
vzdelávaní
Údaje o priebehu
zamestnaní
a priebehu
pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
Údaje o odbornom
alebo o umeleckom
zameraní
Údaje o publikačnej
činnosti (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú /
umeleckú prácu

 Mgr. PhD.
 1970
 1998 - PhD. v odbore Aplikovaná matematika, FEI UK Bratislava
 1993 - Mgr. v odbore Približné a numerické metódy, MFF UK
 1993 - doteraz SvF STU Bratislava
 1993-2009/matematika I, II, III, IV, výpočtová technika /cvičenia/16 hod. týždenne
 2009-doteraz/Matematika III /prednášky+cvičenia /1+2 hod. týž.
 2012-doteraz/ Matematika II /prednášky+cvičenia /3+3 hod. týž.
 Teória fuzzy množín/agregačné funkcie/numerická matematika





skriptá - 3 ks /28,05 AH, 20,25 AH,4AH /BCI, BCI,GII
kapitola v monografii - 1 ks/AEC
články – 17ks /ADC,1ks/ADE,3ks /ADF, 15ks /AFC, 5ks/AFD, 5ks/AEE
abstrakty – 5ks/AFG, 15ks/AFH

 celkový počet - 296
 z toho domáce/zahraničné - 36/260
 z toho SCI - 0/150

Priebeh habilitácie
Oponenti habilitačnej
práce

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Fakulta manažmentu UK Bratislava
doc. RNDr. Martin Kalina, CSc., SvF STU Bratislava
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Predseda habilitačnej
komisie
Členovia habilitačnej
komisie

Andrea Stupňanová (Marková)

Oponentské posudky

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Stupnanova_Janis.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Stupnanova_Kalina.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Stupnanova_Komornik.pdf

Dátum, čas a miesto
konania habilitačnej
prednášky a
dátum, čas a miesto
konania obhajoby
habilitačnej práce §1
ods. 14
Návrh habilitačnej
komisie
S odporúčaním
udeliť/neudeliť titul
docent v odbore
Zloženie vedeckej
rady, ktorá
prerokovala návrh na
udelenie titulu
„docent“
Rozhodnutie príslušnej
vedeckej rady, vrátane
jeho odôvodnenia, ak
sa vypracúva, a lehotu
na prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady, ktorá o žiadosti
rozhodovala
Dátum a dôvod
skončenia
habilitačného konania
Ďalšie údaje
o priebehu
habilitačného konania

prof. RNDr. Magda Komorníková, PhD., SvF STU Bratislava
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha
prof. RNDr. Anna Tirpáková, PhD., Fakulta prírodných vied UKF Nitra
doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.., Přír. fakulta Palackého Univerzity Olomouc

 5.10.2015 o 12.30 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie

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

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

UZNESENIE č. 37 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Mgr.
Andrey Stupňanovej, PhD., za docentku v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika
väčšinou hlasov.
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