Inauguračné konanie konanie
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§ 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z.
Meno, priezvisko, rodné priezvisko
Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti
Rok narodenia
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za
profesora
Dátum, od ktorého je inauguračné konanie
prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené
nedostatky žiadosti
Zoznam prác §5 ods.2 písm. f)
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
vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie
evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu
Názov odboru habilitačného konania a
inauguračného konania, v ktorom sa konanie
uskutočňuje
Téma inauguračnej prednášky

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol
školiteľom s určením, koľko z nich štúdium ku dňu
vyhotovenia životopisu riadne skončili
Údaje o oponentoch , meno a priezvisko,
akademický titul a vedecko-pedagogický titul
alebo umelecko-pedagogický titul,

Juma Haydary
doc., Ing., PhD.
1970
10. 04. 2019

Konanie nebolo preušené
Zoznam publikovaných vedeckých prác
Ing. – 1995, CHTF STU
PhD. – 2000, CHTF STU
doc. – 2010, FCHPT STU
Od 2019- vedúci oddelenia chemického
a biochemického inžinierstva ÚCHEI, FCHPT STU
Od 2011–doteraz, docent, FCHPT STU,
2003- 2010, odborný asistent PhD., FCHPT STU
1999-2003, výskumný pracovník, FCHPT STU
Chemické inžinierstvo
AAA:4 (90 autorských hárkov)
ABC:2, ACA:1, ACB:1, ADC:16, ADD:7
ADM:6, ADN:4, ADE:1, ADF:4, AEC:2
AEF:1, AEG:4, AFA:3, AFC:16, AFD:49
AFE:1, AFF:1, AFG:13, AFH:21, AFK:2
AFL:9, AGI:11, BCI:1 BEE:2, BEF:3,
BFA:2 BFB:1
Citácie celkom bez autocitácií:336
Z toho: SCI:191; iné:145
Chemické inžinierstvo
Termo-katalytická konverzia odpadu a biomasy
na plynné, kvapalné a tuhé suroviny.
v súčasnosti školení – 4
ukončení - 2
prof. Dr. Ing. Juraj Kosek, FCHI VŠCHT, Praha
prof. Ing. Kamila Kočí, PhD., VŠB – TU, Ostrava
Ing. Olga Solcová, DSc., ÚCHP AV ČR, Praha

Oponentské posudky

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť
návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v
odbore habilitačného konania a inauguračného
konania alebo neschváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania
Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na
vymenovanie profesora, a to v rozsahu meno , a
priezvisko člena vedeckej rady, jeho akademické
tituly, vedecko-pedagogické tituly, umeleckopedagogické a vedecké hodnosti: Ak člen vedeckej
rady vysokej školy nie je členom akademickej obce
tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady
fakulty nie je členom tejto vysokej školy, ktorej je
fakulta súčasťou uvádza sa aj názov zamestnávateľa
tohto člena.
Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné
opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2

prof. Dr. Ing. Juraj Kosek
prof. Ing. Kamila Kočí, PhD.
Ing. Olga Šolcová, DSc.
Správa IK

Vedecká rada FCHPT

Uznesenie č. 6/11/2019
Vedecká rada FCHPT STU prerokovala a tajným hlasovaním
prítomných členov schválila predložený návrh na
vymenovanie doc. Ing. Jumu Haydaryho, PhD. za profesora
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
chemické inžinierstvo väčšinou hlasov.

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá
o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina VR FCHPT zo dňa 14.05.2019

Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej
prednášky

Konanie pokračovalo
19.11.2019 o 13,00 na FCHPT STU v Bratislave, v
zasadacej miestnosti VR, č. dv. 154, 1. posch., blok C

Zloženie Vedeckej rady STU, ktorá
prerokovala návrh na vymenovanie profesora,
meno a priezvisko, akademický titul a vedeckopedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul,
vedecké hodnosti. Ak člen vedeckej rady vysokej
školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej
školy alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je
členom tejto vysokej školy uvádza sa aj názov
zamestnávateľa tohto člena.

VR STU

originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u
tajomníčky VR STU.
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady STU,
ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina VR STU

Rozhodnutie Vedeckej rady STU, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné
opätovné podanie žiadosti podľa §2 ods.2
Kontaktná adresa inauguranta

Záverečný protokol

Originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u
tajomníčky VR STU.
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.
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Juma.haydary@stuba.sk

