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Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

 

Ukončení: 2 

      Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

      JUDr. Martin Gregor, PhD. 

 

Školení po dizertačnej skúške: 1 

      Mgr. Dominika Veselá 

 

 

Kontaktná adresa 

 


