
ČASŤ VYSVETLIVKY, POKYNY  

 

Fakultný koordinátor Erasmus+ a administrátor aplikácie StudyAbroad PF UKF:  

doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a 

medzinárodné vzťahy,  tel.: 037/6408 224, e-mail: arecka@ukf.sk  

 

Katedroví koordinátori PF UKF 

Katedra  Koordinátor  Tel. č.  E-mail 

Katedra hudby Mgr. art. Marek Štrbák, PhD. 037/6408 303 mstrbak@ukf.sk 

Katedra anglického 
jazyka a kultúry 

doc. Mgr. Elena Kováčiková, 
PhD. 

037/6408 314 ekovacikova@ukf.sk 

Katedra pedagogiky prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. 
PhDr. Anna Klimentová, PhD. 

037/6408 251 
037/6408 236 

vkurincova@ukf.sk  
aklimentova@ukf.sk 

Katedra pedagogickej 
a školskej psychológie 

Mgr. Andrea Juhásová, PhD. 037/6408 279  ajuhasova@ukf.sk 

Katedra techniky 
a informačných 
technológií 

doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD. 037/6408 349 pbrecka@ukf.sk 

Katedra telesnej 
výchovy a športu 

Mgr. Ľubomír Paška, PhD. 037/6408 330 lpaska@ukf.sk 

Katedra výtvarnej 
tvorby a výchovy 

PaedDr. Janka Satková, PhD. 037/6408 281 jsatkova@ukf.sk 

 

Postup pri podávaní žiadosti študenta o mobilitu na PF UKF v Nitre  

 

1. Študent predloží vyplnenú žiadosť katedrovému koordinátorovi (podľa zoznamu) na podpis. 

V prípade kombinačných štúdií, ak Zmluva o štúdiu (Learning agreement) obsahuje predmety 

z oboch katedier, na ktorých študent študuje, žiadosť podpisujú koordinátori oboch katedier. 

2. Študent odovzdá žiadosť schválenú a podpísanú katedrovým koordinátorom (alebo 

katedrovými koordinátormi) na študijnom oddelení, ku ktorej priloží požadovanú prílohu, 

v prípade študijného pobytu: Learning Agreement podpísaný vysielajúcou aj prijímajúcou 

inštitúciou, v prípade stáže: akceptačný list prijímajúcej inštitúcie,  

3. Študijné oddelenie predloží žiadosť na schválenie fakultnému koordinátorovi pre 

medzinárodné vzťahy.  

 

Postup uznávania výsledkov štúdia na PF UKF v Nitre po návrate z mobility 

  

1. Študent vyplní tlačivo – žiadosť o uznanie predmetov (formulár zverejnený na webe PF 

UKF), podľa dokladu o absolvovaných predmetoch v zahraničí.  

2. Žiadosť predloží katedrovému koordinátorovi/katedrovým koordinátorom, ktorý/ktorí na 

základe študijného plánu študenta uvedie/uvedú návrh na uznanie dovezeného hodnotenia 

v konkrétnom predmete alebo návrh na uznanie dovezeného predmetu.  

3. Žiadosť o uznanie predmetov spolu s kópiu výpisu výsledkov zo zahraničnej vysokej školy 

(Transcript of records) a certifikátom o dĺžke pobytu predloží študent na študijné oddelenie.  

4. Študijné oddelenie predloží žiadosť o uznanie predmetov prodekanovi pre vzdelávanie. 


