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FiF filológia 30301 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 30300 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23568 arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 arabský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100464 arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 arabský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 17667 archeológia 1 bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 17669 archeológia 2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 29.7.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23569 bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 bulharský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100465 bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 bulharský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23571 chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 chorvátsky jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100467 chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 chorvátsky jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

vedy o umení a 

kultúre 17649 dejiny umenia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

vedy o umení a 

kultúre historické vedy 168331 dejiny umenia - história 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

vedy o umení a 

kultúre historické vedy 183511 dejiny umenia - muzeológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia 17651 estetika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia 17652 estetika 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 17647 etnológia 1 bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy filozofia 168333 etnológia - filozofia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 168335 etnológia - história 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 168336 etnológia - muzeológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy

vedy o umení a 

kultúre 168337 etnológia - muzikológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami
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FiF historické vedy 168338 etnológia - religionistika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 9907 etnológia a kultúrna antropológia 2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia 17645 filozofia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia 17646 filozofia 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia historické vedy 168344 filozofia - história 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia historické vedy 168345 filozofia - religionistika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia

sociológia a 

sociálna 

antropológia 177758 filozofia - sociológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100801 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 francúzsky jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 30110 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 francúzsky jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 183346 grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 183344 grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 17644 história 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 17642 história 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 168351 história - religionistika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23570 holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 holandský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100466 holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 holandský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

mediálne a 

komunikačné 

štúdiá 11392 informačné štúdiá 1 bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

mediálne a 

komunikačné 

štúdiá 11386 informačné štúdiá 2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami
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FiF

mediálne a 

komunikačné 

štúdiá historické vedy 168357 informačné štúdiá - muzeológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 17628 klasické jazyky 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF psychológia 9901 klinická psychológia 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF psychológia 12607 klinická psychológia 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 183345 latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 9898 literárna veda 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 12603 literárna veda 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100258 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax 1 bakalár, Bc. denná 3 maďarský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 105766 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax 2 magister, Mgr. denná 2 maďarský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23572 maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 maďarský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100468 maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 maďarský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

mediálne a 

komunikačné 

štúdiá 17618 marketingová komunikácia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

mediálne a 

komunikačné 

štúdiá 17622 marketingová komunikácia 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

vedy o umení a 

kultúre 105811 muzikológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

vedy o umení a 

kultúre 105778 muzikológia 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100803 nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 nemecký jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami
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FiF filológia 30070 nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 nemecký jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 17607 pedagogika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 17608 pedagogika 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF politické vedy 17599 politológia 1 bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF politické vedy 17600 politológia 2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF politické vedy 107666 politológia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 4 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF politické vedy 107667 politológia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 5 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF psychológia 17597 psychológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF psychológia 17596 psychológia 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 17594 religionistika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 17595 religionistika 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 17590 ruské a východoeurópske štúdiá 1 bakalár, Bc. denná 3 ruský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 17588 ruské a východoeurópske štúdiá 2 magister, Mgr. denná 2 ruský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23574 ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 ruský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100469 ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 ruský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 9895 slavistika 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 ruský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 12587 slavistika 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 ruský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami
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FiF filológia 105804 slovanské štúdiá 1 bakalár, Bc. denná 3

bulharský jazyk

chorvátsky jazyk

poľský jazyk

slovenský jazyk

slovinský jazyk

srbský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 105772 slovanské štúdiá 2 magister, Mgr. denná 2

bulharský jazyk

chorvátsky jazyk

poľský jazyk

slovenský jazyk

slovinský jazyk

srbský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 9896 slovenská literatúra 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 12589 slovenská literatúra 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 100807 slovenské dejiny 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 100808 slovenské dejiny 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 9890 slovenský jazyk 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 12584 slovenský jazyk 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23575 slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100470 slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 17585 slovenský jazyk a literatúra 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 17584 slovenský jazyk a literatúra 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami
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FiF

sociológia a 

sociálna 

antropológia 17582 sociológia 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

sociológia a 

sociálna 

antropológia 17583 sociológia 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

sociológia a 

sociálna 

antropológia 9892 sociológia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

sociológia a 

sociálna 

antropológia 12582 sociológia 3 doktor (philosophiae doctor), PhD.externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23607 španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk španielsky jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 30144 španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk španielsky jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 100337 stredoeurópske štúdiá 1 bakalár, Bc. denná 3

anglický jazyk

maďarský jazyk

nemecký jazyk

poľský jazyk

slovenský jazyk

slovinský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 107401 stredoeurópske štúdiá 2 magister, Mgr. denná 2

poľský jazyk

slovenský jazyk

český jazyk

slovinský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia 9887 systematická filozofia 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filozofia 12577 systematická filozofia 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 23743 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk taliansky jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 30146 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk taliansky jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 9889 translatológia 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami
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FiF filológia 12575 translatológia 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100002

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v 

kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 anglický jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100003

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v 

kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 anglický jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100289 učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 10.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100809 učiteľstvo filozofie (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100290 učiteľstvo filozofie (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100810 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100294 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100811 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 maďarský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100371 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 maďarský jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100812 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 nemecký jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100372 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 nemecký jazyk slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100813 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami
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FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100293 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100814 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

učiteľstvo a 

pedagogické vedy 100397 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 9888 všeobecná jazykoveda 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 12579 všeobecná jazykoveda 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 9885 všeobecné dejiny 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. denná 4 slovenský jazyk 10.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF historické vedy 12573 všeobecné dejiny 3

doktor 

(philosophiae 

doctor), PhD. externá 5 slovenský jazyk 10.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 105801 východoázijské jazyky a kultúry 1 bakalár, Bc. denná 4

slovenský jazyk

japonský jazyk

čínsky jazyk

kórejský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF filológia 105769 východoázijské jazyky a kultúry 2 magister, Mgr. denná 2

slovenský jazyk

japonský jazyk

čínsky jazyk

kórejský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

mediálne a 

komunikačné 

štúdiá 17572 žurnalistika 1 bakalár, Bc. denná 3 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami

FiF

mediálne a 

komunikačné 

štúdiá 17574 žurnalistika 2 magister, Mgr. denná 2 slovenský jazyk 3.6.2022

schválené s 

pripomienkami


