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PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 30104 didaktika cudzích jazykov a literatúr 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105491 didaktika cudzích jazykov a literatúr 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105501 didaktika dejepisu 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105500 didaktika dejepisu 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105489 didaktika umelecko-výchovných predmetov 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105488 didaktika umelecko-výchovných predmetov 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF logopédia a liečebná pedagogika 17550 liečebná pedagogika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF logopédia a liečebná pedagogika 183477 liečebná pedagogika 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF logopédia a liečebná pedagogika 106104 logopédia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 4 anglický jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF logopédia a liečebná pedagogika 9875 logopédia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF logopédia a liečebná pedagogika 106103 logopédia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 5 anglický jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF logopédia a liečebná pedagogika 12487 logopédia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF logopédia a liečebná pedagogika 17548 logopédia spojený 1. a 2.magister, Mgr. denná 5 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105564 predškolská a elementárna pedagogika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105563 predškolská a elementárna pedagogika 1 bakalár, Bc. externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 11390 predškolská a elementárna pedagogika 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105494 predškolská a elementárna pedagogika 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 17540 sociálna práca 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 105466 sociálna práca 1 bakalár, Bc. externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 183990 sociálna práca 2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 184014 sociálna práca 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 183989 sociálna práca 2 magister, Mgr. externá 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 105462 sociálna práca 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 3 anglický jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 105463 sociálna práca 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 105460 sociálna práca 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 4 anglický jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF sociálna práca 105461 sociálna práca 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 100645 špeciálna pedagogika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk český jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 100646 špeciálna pedagogika 1 bakalár, Bc. externá 4 slovenský jazyk český jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 9872 špeciálna pedagogika 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk český jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105504 špeciálna pedagogika 2 magister, Mgr. externá 3 slovenský jazyk český jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 11394 špeciálna pedagogika 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105483 špeciálna pedagogika 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 100928 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 
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PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 100929 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. externá 4 anglický jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23681 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105530 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. externá 3 anglický jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23668 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23685 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 100792 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 nemecký jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 100793 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. externá 4 nemecký jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23688 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 nemecký jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105980 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. externá 3 nemecký jazyk slovenský jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 17519 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105516 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 2 magister, Mgr. externá 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23673 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 100650 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23680 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105537 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23697 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105509 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. externá 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23675 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk španielsky jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23692 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk španielsky jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 168359 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk taliansky jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 168361 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk taliansky jazyk3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23667 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105545 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. externá 4 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 23684 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105518 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 2 magister, Mgr. externá 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105535 výtvarná edukácia (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 

PdF učiteľstvo a pedagogické vedy 105506 výtvarná edukácia (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022 schválené s pripomienkami 


