
Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-35062/36471-1:071

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandar

dná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

1. TUAD politológia 3.1.6. politológia 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

2. TUAD politológia 3.1.6. politológia 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

3. TUAD chemické technológie                    
5.2.18. chemické 

technológie
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

4. TUAD chemické technológie                    
5.2.18. chemické 

technológie
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

5. TUAD politológia 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. bez časového obmedzenia

6. TUAD politológia 3.1.6. politológia 2. externá 2 Mgr. bez časového obmedzenia

7. TUAD
anorganické technológie 

a nekovové materiály

5.2.19. anorganická 

technológia a materiály
3. denná 4 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2014 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

8. TUAD
anorganické technológie 

a nekovové materiály

5.2.19. anorganická 

technológia a materiály
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2015 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

9. TUAD FPT
environmentálne a 

chemické technológie        

5.2.18. chemické 

technológie
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

10. TUAD FPT
environmentálne a 

chemické technológie        

5.2.18. chemické 

technológie
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

11. TUAD FPT materiálová technológia 5.2.26. materiály 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia
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12. TUAD FPT materiálová technológia 5.2.26. materiály 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

13. TUAD FPT
textilná technológia a 

návrhárstvo
5.2.26. materiály 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

14. TUAD FPT
textilná technológia a 

návrhárstvo
5.2.26. materiály 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

15. TUAD FPT materiálové inžinierstvo 5.2.26. materiály 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

16. TUAD FPT materiálové inžinierstvo 5.2.26. materiály 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

17. TUAD FSEV verejná správa 
3.3.5. verejná správa  a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

18. TUAD FSEV verejná správa 
3.3.5. verejná správa  a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

19. TUAD FSEV
ľudské zdroje a 

personálny manažment

3.3.14. ľudské zdroje a 

personálny manažment
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

20. TUAD FSEV
ľudské zdroje a 

personálny manažment

3.3.14. ľudské zdroje a 

personálny manažment
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

21. TUAD FŠT
servis a opravy 

automobilov 

5.2.2. údržba strojov a 

zariadení
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

22. TUAD FŠT
servis a opravy 

automobilov 

5.2.2. údržba strojov a 

zariadení
1. externá 3,5 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

23. TUAD FŠT
špeciálna strojárska 

technika
5.2.1. strojárstvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov)
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24. TUAD FŠT
špeciálna strojárska 

technika
5.2.1. strojárstvo 1. externá 3,5 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov)

25. TUAD FŠT
špeciálna strojárska 

technika
5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov)

26. TUAD FŠT
špeciálna strojárska 

technika
5.2.1. strojárstvo 2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov)

27. TUAD FŠT
strojárske technológie a 

materiály

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov)
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28. TUAD FŠT
strojárske technológie a 

materiály

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov)

29. TUAD FZ
laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

30. TUAD FZ
laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

31. TUAD FZ ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

32. TUAD FZ ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia
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