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Zoznam študijných odborov a akreditovaných študijných programov pre I., II. a III. stupeň štúdia 
k 30. 10. 2015 

 
Číslo 
ŠO 

Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 
štúdia 

 bakalárske štúdium  

2.1.5. etika                                                         etika  
(DŠ) do 31.8.2020, (EŠ) do 31.8.2020               

3 r./4 r. 

2.1.1. filozofia                                                    filozofia  
(DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2020          

3 r./4 r. 

3.1.9. psychológia                                             Psychológia 
(DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2020    

3 r./4 r.  

2.1.26. klasická archeológia                              klasická archeológia   
(DŠ) BČO    

3 r. 

2.1.7. história                                                    história  
(DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2020 

3 r./4 r. 

2.1.17. dejiny a teória umenia                           dejiny a teória umenia   
(DŠ) BČO 

3 r. 

2.1.31. klasické jazyky                                       klasické jazyky  
(DŠ) BČO 

3 r. 

3.1.6. politológia                                               politológia  
(DŠ) do 31.8.2018 

3 r. 

 magisterské štúdium  

2.1.1. filozofia                                                   filozofia  
(DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2019           

2 r./3 r. 

kognitívne štúdiá  
(DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2019 

2 r./3 r. 

3.1.9. psychológia                                             psychológia  
(DŠ) do 31.8.2018, (EŠ) do 31.8.2019   

2 r./3 r. 

2.1.7. história                                                    história  
(DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2019 

2 r./3 r. 

2.1.17. dejiny a teória umenia                           dejiny a teória umenia   
(DŠ) BČO 

2 r. 

2.1.26. klasická archeológia klasická archeológia   
(DŠ) BČO 

2 r. 

2.1.5. etika                                                         etika  
(DŠ) do 31.8.2019 

3 r. 

 doktorandské štúdium  
2. 1. 3. dejiny filozofie dejiny filozofie  

(DŠ) do 31.8.2019, (EŠ) do 31.8.2020 
3 r./4 r. 

2. 1. 5. etika etika a morálna filozofia  
(DŠ) do 31.8.2019, (EŠ) do 31.8.2020 

3 r./4 r. 

2. 1. 9. slovenské dejiny      slovenské dejiny  
(DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2020 

3 r./4 r. 

3. 1.13. sociálna psychológia a psychológia práce               sociálna psychológia  
(DŠ) do 31.8.2018, (EŠ) do 31.8.2020 

3 r./4 r. 

2.1.18. dejiny a teória výtvarného umenia a 
architektúry                                       

dejiny a teória výtvarného umenia  a 
architektúry  (DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2020 

3 r./4 r. 

2.1.26. klasická archeológia klasická archeológia 
 (DŠ) BČO, (EŠ) do 31.8.2020 

3 r./4 r. 

 
DŠ – denné štúdium 
EŠ – externé štúdium 
BČO – bez časového obmedzenia 


