
Tútori a termín inštruktáže na katedrách: 

 

 

Katedra filozofie 

Študijný program: UAP – výchova k občianstvu 

kontaktná osoba / tútor: Mgr. Richard Sťahel, PhD. 

termín a miesto inštruktáže: 22.09.2016 (štvrtok), 9.15 hod., H307 (Hodžova 1) 

Katedra germanistiky 

Študijný program: UAP – nemecký jazyk a literatúra v kombinácii 

kontaktná osoba / tútor: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. 

termín a miesto inštruktáže: 22.09.2016 (štvrtok), 13.00 hod., Š114 (Štefánikova 67) 

Katedra histórie 

Študijný program: UAP –  história 

kontaktná osoba / tútor: PhDr. Katarína Rácová, PhD. 

termín a miesto inštruktáže: 19.09.2016 (pondelok), 13.00 hod.,  Akropola (Hodžova 1) 

Katedra náboženských štúdií 

Študijný program: UAP – náboženská výchova 

kontaktná osoba / tútor: ThDr. Miroslav Lyko, PhD. 
termín a miesto inštruktáže: 22.09.2016 (štvrtok), 9.00 hod., Š 124 (Štefánikova 67) 

Katedra romanistiky 

Študijné programy: UAP – francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii;  

                                 UAP – taliansky jazyk a literatúra v kombinácii;  

                                 UAP – španielsky jazyk a literatúra v kombinácii 

kontaktná osoba / tútor: Mgr. Veronika Labancová 

termín a miesto inštruktáže: 20. 09. 2016 (utorok), 10.00 hod., H204 (Hodžova 1) 

Katedra rusistiky 

Študijný program: UAP –  ruský jazyk a literatúra v kombinácii 

kontaktná osoba aj tútor:  Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD. 
termín a miesto inštruktáže:  21. 09. 2016 (streda) ; 9.15 hod., P 9 (Trieda A. Hlinku 1) 

Katedra slovenského jazyka + Katedra slovenskej literatúry  

Študijný program: UAP –  slovenský jazyk a literatúra v kombinácii 

kontaktné osoby/tútori: Mgr. Patrik Petráš, PhD. (KSJ), PhDr. Dušan Teplan, PhD. (KSL) 

termín a miesto inštruktáže: 20.09.2016 (utorok), 11.00 hod., P – 6 (Trieda A. Hlinku 1) 

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie 
Študijný program: UAP –  estetická výchova v kombinácii 

kontaktná osoba / tútor: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. 

termín a miesto inštruktáže: 20.09.2016 (utorok), 13.00 hod., THA 122 (Trieda A. Hlinku 1) 

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky 

Študijný program: UAP –  etická výchova v kombinácii 

kontaktná osoba / tútor: ThDr. Mária Klobušická, PhD.  

termín a miesto inštruktáže: 23. 09. 2016 (piatok), 13.00 hod., H 307  (Hodžova 1) 

 


