Odňatie priznaných práv
Stup
eň
Štandardná
Číslo a názov študijného odboru
Forma
štúd
dĺžka štúdia
ia
7.1.24. fyziatria, balneológia a
1. externá
3
liečebná rehabilitácia

Dátum
priznania

Číslo dokladu

21.7.2004

CD 2004/11658200:sekr.

2

15.3.2004

CD 2004/3718-98:sekr.

externá

2

15.3.2004

CD 2004/3718-99:sekr.

1.

externá

3

15.3.2004

CD 2004/3718-96:sekr.

3.1.14. sociálna práca

1.

externá

3

15.3.2004

CD 2004/3718-97:sekr.

Por.
číslo

Fakulta

Študijný program

1.

FZSP

fyzioterapia a liečebná
rehabilitácia

2.

FZSP

sociálna práca so zameraním na
misijnú a charitatívnu prácu

3.1.14. sociálna práca

2.

denná

3.

FZSP

sociálna práca so zameraním na
misijnú a charitatívnu prácu

3.1.14. sociálna práca

2.

sociálna práca

3.1.14. sociálna práca

sociálna práca

4.

5.

FZSP,
pracovisko
Bardejov
FZSP,
pracovisko
Spišská
Nová Ves

6.

FF

dejiny a teória umenia

2.1.17. dejiny a teória umenia

1.

externá

3

6.12.2004

CD 2004/117400102:sekr.

7.

FF

etika - klasické jazyky

v kombinácii študijného odboru
2.1.5. etika a študijného odboru
2.1.32. klasické jazyky

1.

denná

3

21.11.2005

CD-2005-24040/368873:sekr.

8.

FF

filozofia - klasické jazyky

v kombinácii študijného odboru
2.1.1. filozofia a študijného odboru
2.1.32. klasické jazyky

1.

denná

3

21.11.2005

CD-2005-24040/368872:sekr.

9.

FF

história

2.1.7. história

1.

externá

3

6.12.2004

CD 2004/117400103:sekr.

10.

FF

história - klasické jazyky

v kombinácii študijného odboru
2.1.7. história a študijného odboru
2.1.32. klasické jazyky

1.

denná

3

21.11.2005

CD-2005-24040/368871:sekr.

11.

FF

politológia

3.1.6. politológia

1.

externá

3

2.3.2005

12.

FF

dejiny a teória umenia

2.1.17. dejiny a teória umenia

2.

externá

2

6.12.2004
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CD-2005-3586/6675709:sekr.
CD 2004/117400106:sekr.
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13.

FF

etika

2.1.5. etika

2.

externá

2

23.5.2007

CD-2007-9960/20488115:sekr.

14.

FF

história

2.1.7. história

2.

externá

2

6.12.2004

CD 2004/117400107:sekr.

15.

FF

história - klasické jazyky

v kombinácii študijného odboru
2.1.7. história a študijného odboru
2.1.32. klasické jazyky

2.

denná

2

9.1.2008

CD-2008-227/49228:sekr.

16.

FF

politológia

3.1.6. politológia

2.

externá

3

2.3.2005

CD-2005-3586/6675791:sekr.

PdF

špeciálna predškolská
pedagogika

v kombinácii študijného odboru
1.1.5. predškolská a elementárna
pedagogika a študijného odboru
1.1.6. špeciálna pedagogika

1.

denná

3

27.8.2007

CD-2007-14710/3083712:sekr.

PdF

špeciálna predškolská
pedagogika

v kombinácii študijného odboru
1.1.5. predškolská a elementárna
pedagogika a študijného odboru
1.1.6. špeciálna pedagogika

1.

externá

3

27.8.2007

CD-2007-14710/3083713:sekr.

17.

18.

19.

20.

PdF

PdF

1.1.3. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
učiteľstvo predmetu náboženská
predmetov (prípadne v kombinácii
výchova (v kombinácii s inými
so študijným odborom 1.1.1.
predmetmi)
učiteľstvo akademických
predmetov)

1.1.3. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
učiteľstvo predmetu náboženská
predmetov (prípadne v kombinácii
výchova (katolícka)
so študijným odborom 1.1.1.
(v kombinácii s inými predmetmi)
učiteľstvo akademických
predmetov)

1.

1.
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denná,
externá

denná,
externá

3

3

podľa
jednotlivých
priznaní práv

podľa
jednotlivých
priznaní práv

podľa jednotlivých
priznaní práv

je platné pre všetky
kombinácie uvedeného
predmetu pre ktoré boli
priznané práva v
kombinácii s iným
predmetom (tak, ako je
to uvedené na
jednotlivých
priznaniach práv)

podľa jednotlivých
priznaní práv

je platné pre všetky
kombinácie uvedeného
predmetu pre ktoré boli
priznané práva v
kombinácii s iným
predmetom (tak, ako je
to uvedené na
jednotlivých
priznaniach práv)
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21.

PdF

1.1.3. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
učiteľstvo predmetu náboženská
predmetov (prípadne v kombinácii
výchova (v kombinácii s inými
so študijným odborom 1.1.1.
predmetmi)
učiteľstvo akademických
predmetov)

1.1.3. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
učiteľstvo predmetu náboženská
predmetov (prípadne v kombinácii
výchova (katolícka)
so študijným odborom 1.1.1.
(v kombinácii s inými predmetmi)
učiteľstvo akademických
predmetov)

2.

denná,
externá

2

podľa
jednotlivých
priznaní práv

podľa jednotlivých
priznaní práv

je platné pre všetky
kombinácie uvedeného
predmetu pre ktoré boli
priznané práva v
kombinácii s iným
predmetom (tak, ako je
to uvedené na
jednotlivých
priznaniach práv)

podľa jednotlivých
priznaní práv

je platné pre všetky
kombinácie uvedeného
predmetu pre ktoré boli
priznané práva v
kombinácii s iným
predmetom (tak, ako je
to uvedené na
jednotlivých
priznaniach práv)

2.

denná,
externá

2

podľa
jednotlivých
priznaní práv

2.

denná

2

22.12.2004

2.

externá

2

22.12.2004

1.1.10. odborová didaktika

3.

denná

3

15.3.2005

1.1.10. odborová didaktika

3.

externá

5

15.3.2005

občianske právo

3.4.11. občianske právo

3.

denná

3

24.8.2004

CD-2004-12527/2540758:sekr.

PraF

občianske právo

3.4.11. občianske právo

3.

externá

3

24.8.2004

CD-2004-12527/2540761:sekr.

30.

PraF

pracovné právo

3.4.6. pracovné právo

3.

externá

3

29.10.2003

1918-36/2003-sekr.

31.

PraF

teória a dejiny štátu a práva

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva

3.

externá

3

29.10.2003

1918-37/2003-sekr.

22.

PdF

23.

PdF

predškolská pedagogika

24.

PdF

predškolská pedagogika

25.

PdF

27.

PdF

28.

PraF

29.

teória jazykového a literárneho
vzdelávania
teória jazykového a literárneho
vzdelávania

1.1.5. predškolská a elementárna
pedagogika
1.1.5. predškolská a elementárna
pedagogika
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CD 2004/2024444:sekr.
CD 2004/2024447:sekr.
CD-2005-4892/755313:sekr.
CD-2005-4892/755314:sekr.
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1.

denná

3

22.12.2004

CD 2004/2024450:sekr.

1.

externá

3

7.3.2006

CD-2006-3791/841322:sekr.

učiteľstvo predmetov
náboženská výchova a
informatika

v kombinácii študijného odboru
1.1.3. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov a študijného odboru
1.1.1. učiteľstvo akademických
predmetov

1.

externá

3

10.1.2005

CD 2005/7981216:sekr.

náuka o rodine

v kombinácii študijného odboru
3.1.14. sociálna práca (hlavný
odbor) a študijného programu
2.1.13. katolícka teológia (vedľajší
odbor)

2.

denná

2

29.12.2006

CD 2006-18400/4289681:sekr.

učiteľstvo predmetov
náboženská výchova a
informatika

v kombinácii študijného odboru
1.1.3. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov a študijného odboru
1.1.1. učiteľstvo akademických
predmetov

2.

externá

2

10.1.2005

CD 2005/7981218:sekr.

32.

TF

náuka o rodine

33.

TF

náuka o rodine

34.

35.

36.

TF

TF

TF

v kombinácii študijného odboru
3.1.14. sociálna práca (hlavný
odbor) a študijného programu
2.1.13. katolícka teológia (vedľajší
odbor)
v kombinácii študijného odboru
3.1.14. sociálna práca (hlavný
odbor) a študijného programu
2.1.13. katolícka teológia (vedľajší
odbor)
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