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Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

1.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

elektronické systémy 5.2.13. elektronika 1. denná 4 Bc. bez časového obmedzenia

2.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

dopravné stroje a 

zariadenia

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia
1. denná 4 Bc. bez časového obmedzenia

3.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

manažment 3.3.15. manažment 1. denná 4 Bc. bez časového obmedzenia

4.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

počítačové systémy, 

siete a služby

9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
1. denná 4 Bc. bez časového obmedzenia

5.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

manažment obranných 

zdrojov

8.4.2. ekonomika a 

manažment obranných 

zdrojov

2. denná 1 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

6.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

manažment obranných 

zdrojov

8.4.2. ekonomika a 

manažment obranných 

zdrojov

2. externá 1 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)
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7.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

zbraňové systémy 

zbrane a ich časti

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
2. denná 1 Ing. bez časového obmedzenia

8.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

zbraňové systémy 

zbrane a ich časti

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
2. externá 1 Ing. bez časového obmedzenia

9.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

elektronické systémy 5.2.13. elektronika 2. denná 1 Ing. bez časového obmedzenia

10.

AOS                        

v 

Liptovskom 

Mikuláši

elektronické systémy 5.2.13. elektronika 2. externá 1 Ing. bez časového obmedzenia


