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UZNESENIE č. 02 VR/2019
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent
Ing. Jaroslavovi Vidovi, PhD., v študijnom odbore 6.1.11 krajinárstvo všetkými hlasmi.
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udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od 22.05.2019

