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FMFI informatika 17832 aplikovaná informatika bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 11378 aplikovaná informatika magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 106015 aplikovaná informatika magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 11379 aplikovaná informatika - konverzný ŠP* magister, Mgr. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika biológia 105227 bioinformatika bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 neukončené 

FMFI informatika biológia 183844 bioinformatika (konverzný program) bakalár, Bc. denná 4 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 neukončené 

FMFI informatika matematika 183763 dátová veda bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 neukončené 

FMFI informatika matematika 183868 dátová veda (konverzný program) bakalár, Bc. denná 4 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 neukončené 

FMFI informatika 17821 informatika bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 17822 informatika magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 17823 informatika - konverzný ŠP* magister, Mgr. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 106012 informatika magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 12659 informatika doktor (philosophiae doctor), PhD. denná 4 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 12660 informatika doktor (philosophiae doctor), PhD. externá 5 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 106010 informatika doktor (philosophiae doctor), PhD. denná 4 anglický jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 106009 informatika doktor (philosophiae doctor), PhD. externá 5 anglický jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 106011 kognitívna veda magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 105978 teória vyučovania informatiky doktor (philosophiae doctor), PhD. denná 4 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI informatika 11857 teória vyučovania informatiky doktor (philosophiae doctor), PhD. externá 5 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23702 učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23706 učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 30214 učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) - konverzný ŠPmagister, Mgr. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23703 učiteľstvo fyziky (v kombinácii) bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23709 učiteľstvo fyziky (v kombinácii) magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 30215 učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP magister, Mgr. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23704 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23707 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 30218 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP magister, Mgr. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23705 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 23708 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

FMFI učiteľstvo a pedagogické vedy 30222 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP magister, Mgr. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 17.6.2022 ukončené s pripomienkami 

* V registri ŠP sa pomenovnaie "konverzný ŠP" nevyskytuje, ale fakulta to v žiadosti uviedla

ŠP z  FMFI hodnotené na 10. ZARUK (17. 06. 2022)                                                                                                                                                                                                                               Príloha č. 10.3.1_FMFI 


