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1 ŠTÚDIUM – ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

 

 

1.1 Organizácia štúdia 

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF 

UK“) je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, najlepšej a najväčšej univerzity na 

Slovensku. Oproti minulému roku sa však v hodnotení  Akademickej rankingovej  

a ratingovej agentúry (ARRA) v skupine teologických fakúlt sa EBF UK posunula smerom 

nadol o dve miesta. Pokles je spôsobený viacerými faktormi ako sú: výrazný pokles počtu 

doktorandov, čo sa odráža na hodnoteniach vedy a výskumu, nízky počet citácií, čo viedlo  

k strate bodov vo vedeckom výkone a v neposlednom rade je to šíriaci sa celoslovenský trend 

poklesu záujmu o štúdium v oblasti humanitných vied, ktorý už tak dosahuje veľmi nízke 

hodnoty.  

EBF UK aj v roku 2014 v zmysle bolonskej deklarácie v plnej miere uplatňovala jej 

rámcové smery v kontexte spoločného európskeho priestoru, a to v troch kľúčových oblastiach: 

a) trojstupňový vysokoškolský systém – rozdelenie štúdia do troch stupňov, 

b) uplatňovanie kreditového systému štúdia na báze ECTS, 

c) skvalitnenie mobility študentov, učiteľov a pracovníkov vysokých škôl. 

 

EBF UK v procese akreditácie v roku 2009 získala práva na uskutočňovanie celkovo  

9 programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V tomto roku čaká fakultu 

neľahká úloha – obhájenie akreditácie.  

V akademickom roku 2013/2014 – tak ako po minulé roky – prijímala študentov  

do všetkých študijných programov a celkový prehľad študijných programov, na ktoré má 

fakulta priznané práva je nasledovný: 

 

Bakalárske štúdium (I. stupeň): 

- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého   

  jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky – program uskutočňuje fakulta v spolupráci     

  s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, 3-ročný študijný program, denná forma štúdia 

 

- evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, 3-ročný študijný program, denná  

   a externá forma štúdia 

  

Spojené magisterské štúdium (I. a II. spojený stupeň): 

-   evanjelická teológia, 5-ročný študijný program, denná  forma 

  

Magisterské štúdium (II. stupeň): 

- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, nemeckého   

  jazyka, anglického jazyka, histórie, pedagogiky – program uskutočňuje fakulta v spolupráci  

  s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, 2-ročný študijný program, denná forma štúdia 

 

- evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci – 2-ročný študijný program,  

  denná a externá forma 

 

Doktorandské štúdium (III. stupeň): 

- evanjelická teológia, 3-ročná denná forma a 5-ročná externá forma 
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1.2  Študenti 

Záujem o štúdium na EBF UK v Bratislave v bakalárskom, spojenom magisterskom  

a magisterskom stupni štúdia vyjadruje počet registrovaných prihlášok, ktorých prišlo  

na akademický rok 2014/2015 na fakultu 46, t.j. menej ako vlani. Prijímacie konanie  

na akademický rok prebehlo na EBF UK dňa 19. júna 2014, náhradný termín bol 24. júla 2014. 

Kritéria pre prijatie a podmienky prijatia na EBF UK v Bratislave v akademickom roku 

2014/2015 boli schválené AS EBF UK.  

Vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov  

na štúdium  v akademickom roku 2014/2015 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty, vydal dňa 

15. apríla 2014 dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského  

v Bratislave Oznámenie o zrušení prijímacej skúšky v akademickom roku 2014/2015.  

Na základe uvedeného oznámenia boli všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky v zmysle  

§ 56 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 48. ods. 8 Vnútorného predpisu  

č. 3/2011 Smernica dekana EBF UK, Štatút EBF UK prijatí na štúdium v nižšie uvedených 

študijných programoch, bez prijímacej skúšky, t.j. na základe predložených dokladov 

o predchádzajúcom požadovanom ukončenom vzdelaní.  

 

Fakulta spolu prijala 45 prihlášok na prijímacie pohovory na bakalárske a magisterské študijné 

programy:  

I. stupeň štúdia: 

 2 - evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, externá forma,  

 6 - evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, denná forma, 

 6 - učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, denná forma,  

I. a II. spojený stupeň štúdia: 

 22  - evanjelická teológia, denná forma,  

II. stupeň: 

 4  evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, denná forma, 

 5  evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, externá forma.  

 

Z celkového počtu prihlásených uchádzačov bolo 43 prijatých. Z uvedeného počtu 

prijatých sa na štúdium zapísalo 39 študentov. Zápisy prebehli tradične ako po minulé roky 

počas prvého a druhého septembrového týždňa. 

V bakalárskom (I. stupeň) a spojenom magisterskom štúdiu (I. a II. stupeň spojený) bolo 

registrovaných 36 prihlášok, počet prijatých 34. Z uvedeného počtu prijatých študentov sa do 

prvého roku štúdia zapísalo 31 študentov. V magisterskom štúdiu (II. stupeň) bolo 

registrovaných 9 prihlášok, počet prijatých 9, z nich sa zapísali do 1. roka štúdia 8. Záujem 

o pokračujúce magisterské štúdium oproti minulému roku mierne klesol.  

V doktorandskom štúdiu (III. stupeň) boli zaregistrované 3 prihlášky. Počet 

zúčastnených uchádzačov na prijímacích skúškach, ktoré sa konali dňa 10. júla 2014, bol tri. 

V akademickom roku 2014/2015 bol prijatý jeden uchádzač na denné doktorandské štúdium. 

Počty prijatých v tomto stupni štúdia kopírujú počty z minulého roku. 

Počty uchádzačov o prvé dva stupne vysokoškolského štúdia, počty prijatých 

a zapísaných študentov do 1. roka štúdia na fakulte v roku 2014 sú uvedené v tabuľkách č. 1 

a č. 2.  

Celkový počet študentov na EBF UK  v Bratislave v roku 2014, k 31. 10. 2014, 

vyjadruje tabuľka č. 3. 
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Tabuľka č. 1  

Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom a spojenom magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2014 

 Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet  

žiadostí*  
Počet zapísaných 

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext spolu 

Počet 34 2 36 - - - 34 0 34 0 31 0 31 

* žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

Tabuľka č. 2 

 Prehľad prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia na EBF UK v r. 2014 

 Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 
Počet 

žiadostí * 
Počet zapísaných 

Forma denné ext spolu denné ext spolu denné ext spolu spolu denné ext spolu 

Počet 4 5 9 - - - 4 5 9 0 4 4 8 

  * žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

 

 
Tabuľka č. 3  

Počty študentov vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2014 k 31. 10. 2014 

Spolu 

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský  Doktorandský 

denné  

ext 

denné  

ext 

denné  

ext 
SR zahr. SR zahr. SR zahr. 

132 79 10 5 19 2 6 8 1 2 

 

 

Tabuľka č. 4  

Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia na EBF UK v r. 2014 k 31. 10. 2014 

Bakalársky a spojený magisterský Magisterský Doktorandský 

94 27 11 

 

 

Tabuľka č. 5  

Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojenom stupni štúdia 

na EBF UK v r. 2014 k 31. 10. 2014 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

spolu 1. stupeň 

a spojený stupeň 

2. 

stupeň 
spolu 

1. stupeň 

a spojený stupeň 

2. 

stupeň 
spolu 

89 21 110 5 6 11 121 

 

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v Bratislave v roku 2014 je uvedený 

v tabuľke č. 6. 
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Tabuľka č. 6 

Prehľad o počte študentov na jedného učiteľa na EBF UK v roku 2014 

Počet študentov v 1., 2. a 3. 

stupni  VŠ vzdelávania 
Priemerný evidenčný počet VŠ učiteľov za rok 

2014 (vo fyzických osobách) 
Počet študentov na 

jedného učiteľa 

132 15,53 8,50 

 

V rámci všetkých vzdelávacích aktivít na EBF UK v Bratislave študovalo spolu v roku 

2014 (stav k 31. 10. 2014) 132 študentov. Percentuálny podiel denných a externých študentov 

k 31. 10. 2014 zobrazuje graf č. 1. 

 
Graf  č. 1  
Percentuálny podiel denných a externých študentov k 31. 10. 2014 

 
 

Vývoj počtu zapísaných študentov v jednotlivých študijných programov za roky 2009 – 

2014 zobrazuje graf č. 2.  

 
Graf  č. 2  
Zapísaní študenti v jednotlivých študijných programoch 

 

Percentuálny podiel denných a externých 
študentov k 31. 10. 2014

denné štúdium

externé štúdium

90,15%

9,85%
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1.3  Doktorandské štúdium 

Doktorandské štúdium na EBF UK sa uskutočňuje v jednom študijnom programe 

evanjelická teológia v študijnom  odbore 2.1.14. evanjelická teológia v dvoch formách štúdia, 

v dennej a externej. 

Prijímacie konanie fakulta uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy  a podmienok prijatia na 

doktorandské štúdium. 

V zmysle platnej legislatívy doktorand počas svojho štúdia získava kredity predovšetkým za: 

• absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva zo špecializovaných doktorandských 

prednášok a seminárov podľa študijného plánu doktoranda 

• samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy 

• pedagogickú činnosť (netýka sa doktorandov v externej forme štúdia) 

• dizertačnú skúšku a obhajobu DP 

Študijný plán pokrýva základné oblasti evanjelickej teológie (biblistika, cirkevné dejiny, 

systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika)  a  zodpovedá štandardnému 

deleniu disciplín v odbore evanjelická teológia v medzinárodnom kontexte.   

  Jednotlivé  predmety študijného programu sú rozpracované v študijnej časti 

doktorandského štúdia podľa uvedených oblastí, nasledovne:  

Biblické disciplíny Starej zmluvy sú pokryté v študijných predmetoch Dejiny biblického 

Izraela a židovstva v archeologickom kontexte, Exegéza kanonických a deuterokanonických 

kníh Starej zmluvy, Literárne a teologické pozadie kníh Starej zmluvy; biblické disciplíny 

Novej zmluvy sú pokryté v študijných predmetoch Hermeneutické prístupy k textu Novej 

zmluvy, Text novozmluvného kánonu, jeho historické pozadie a jazyk, Teológia 

novozmluvných spisov.  

Oblasť cirkevných dejín pokrývajú predmety Všeobecné cirkevné dejiny 1 a 2, ako i 

Dejiny kresťanstva na Slovensku. Oblasť systematickej teológie predstavujú predmety 

Dogmatika, Reformačná teológia a Etika. Praktická teológia je zastúpená predmetmi – 

Vzdelávanie Slovom (prehlbujúce štúdium disciplín Homiletika, Aplikovaná hermeneutika, 

Katechetika, Didaktika náboženskej výchovy), Pestovanie spoločenstva (prehlbujúce štúdium 

disciplín praktickej teológie – Pastorálka, Liturgika, Evanjelická hymnológia, Cirkevné právo) 

a Misijná služba svetu (prehlbujúce štúdium v oblasti Misiológie, Diakoniky).  

Oblasť filozofie a religionistiky pokrývajú predmety – Dejiny filozofie, Dejiny 

náboženstiev, Psychológia a filozofia náboženstva. Takto koncipované predmety študijného 

programu evanjelická teológia v treťom stupni štúdia plne pokrývajú základné oblasti 

študijného odboru evanjelická teológia.  

 

2 VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

EBF UK vykonávala aj v roku 2014 nepretržitú výskumnú činnosť v oblasti študijného 

odboru – evanjelická teológia v miere, ktorá umožňuje pedagógom začleňovať nové poznatky 

do fakultou poskytovaných študijných programov. Jednotlivé pracoviská EBF UK (katedry) sa 

podieľali na výskumných úlohách na národnej i medzinárodnej úrovni. Katedra Starej zmluvy 

sa venuje predovšetkým výskumu vybraných prvkov intertestamentárneho judaizmu. Jej 

pracovníci tiež pracujú na revízii Ekumenického prekladu Starej zmluvy do slovenského 

jazyka. Katedra Novej zmluvy sa dlhodobo venuje výskumu možností medzináboženského 

dialógu (predovšetkým v kontexte kresťanstva a židovstva) a výskumu nových možností 

interpretácie teológie apoštola Pavla. Katedra systematickej teológie pracuje na výskume a 

interpretácii teológie Martina Luthera. V spolupráci s Inštitútom kontextuálnej teológie sa 

zaoberá tiež výskumom v oblasti etiky a kresťanskej etiky, najmä vo vzťahu k vybraným 
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problémom bioetiky a etických konzekvencií aplikácie výsledkov aplikovaného výskumu 

prírodných vied. Ťažisko výskumu Katedry cirkevných dejín spočíva vo výskume podmienok, 

vplyvov a prejavov šírenia reformácie na území Slovenska, procesov formovania samostatnej 

Evanjelickej cirkvi a.v. na území Slovenska, ako i rôznych prejavov jej života. Katedra 

praktickej teológia zameriava svoj výskum na problematiku života cirkvi a kresťanov počas 

tzv. studenej vojny, v kontexte krajín európskeho kontinentu a USA. Ďalšou nosnou témou je 

výskum v oblasti možností pôsobenia cirkví vo vzťahu k sociálnej inklúzii Rómov postihnutých 

chudobou a sociálnym vylúčením. Výsledky uvedenej výskumnej činnosti nachádzajú 

primeraný ohlas v národnom i medzinárodnom kontexte. EBF UK dlhodobo rozvíja partnerstvo 

s viacerými teologickými fakultami v zahraničí (Praha, Budapešť, Regensburg, Jena, 

Göttingen, Roanoke College, Salem – VA, USA), ktorých pedagógovia prichádzajú v 

pravidelných intervaloch na hosťovskú prednáškovú činnosť na EBF UK. Rovnako sa 

hosťovskej prednáškovej činnosti na zahraničných partnerských fakultách zúčastňujú i 

pedagógovia EBF UK.  

3  ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

V celkového počtu študentov sa na vysokoškolské štúdium na našej fakulte bolo  31. 

10. 2014 zapísaných 13 študentov zo zahraničia, zo Srbska (10), Rumunska (1), Nemecka (1) 

a z Českej republiky (1).  

V zahraničí bol v roku 2014, v rámci programu celoživotného vzdelávania 

LLP/ERASMUS, jeden študent na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej  

v Prahe (D. Cielontko). Využívanie programu ERASMUS nie je stále uspokojivé. Aj napriek 

úsiliu prodekana pre vedu, ktorý sa venoval uzatváraniu a obnovovaniu bilaterálnych zmlúv 

(Praha, Budapešť, Viedeň, Lipsko, Göttingen, Oslo) sa stále objavuje problém motivovať 

študentov k využívaniu tohto nástroja.  

S potešením môžeme skonštatovať zvýšený záujem pedagógov o učiteľskú mobilitu, či 

už je to vysielanie učiteľov, alebo ich prijímanie na EBF UK v Bratislave. V dňoch  

19. – 23. 5. 2014 sa doc. František Ábel, PhD. v rámci programu ERASMUS zúčastnil pobytu 

na ETF UK v Prahe a   

ThDr. Dávid Benka, PhD. absolvoval pobyt v Nemecku na Theologische Fakultät, 

Georg-August-Universität Goettingen v dňoch 13. – 19. 5. 2014. S radosťou môžeme 

skonštatovať, že v posledných rokoch každoročne privítame na pôde fakulty významných 

odborníkov z Univerzity Karlovej v Prahe z oblasti teológie. V roku 2014 sme na našej fakulte 

v rámci učiteľskej mobility v dňoch 24. – 28. 3. 2014 privítali doc. ThDr. Jiřího Mrázka z ETF 

UK v Prahe, ktorý študentov, ale i pedagógov zaujal celofakultnou prednáškou na tému Vzťah 

k Starému zákonu – v synoptických evanjeliách a obecných epištolách. Prednáška sa konala 

dňa 26. 3. 2014 v aule EBF UK. Nemej zaujímavou bola celofakultná prednáška MUDr. ThLic. 

Jaromíra Matějeka, Ph.D., Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Prahe dňa 9. 4. 2014 na 

tému Kresťan a zástupné rozhodovanie za pacienta, ktorou zavŕšil svoj štvordňový pobyt (6. – 

9. 4. 2014).  

V nasledujúcom období 2014 – 2020 nahradí zaniknutý program ERASMUS 

novovzniknutý program „Erasmus+“ a spojí pod jednu hlavičku súčasné iniciatívy Programu 

celoživotného vzdelávania. 
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4 RIGÓRÓZNE KONANIE 

 

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na EBF UK v Bratislave vykonávajú 

podľa Smernice dekana EBF UK č. 2/2012, Zásady rigorózneho konania na EBF UK 

v Bratislave, schválenej Akademickým senátom EBF UK dňa 18. októbra 2012 a v súlade s § 

53 ods. 8 a 9, § 63 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Smernica dekana EBF UK spresňuje postup pri 

rigoróznych konaniach a zjednocuje rozsah požiadaviek na účastníkov rigorózneho konania. 

Na rigorózne konanie boli v roku 2014 prijatí traja uchádzači. Rigorózne konanie neukončili 

v roku 2014 žiadni absolventi. 

 

5 ĽUDSKÉ ZDROJE 

 

Pedagogickú činnosť na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia ako i vedecko-

výskumnú činnosť zabezpečujú odborní a kvalifikovaní pracovníci. Vedenie EBF UK 

kontinuálne sleduje a hodnotí profesionalitu a výkonnosť jednotlivých pedagogických  

a výskumných pracovníkov a podporuje ich odborný, kvalifikačný ale i osobný rast 

Študijné programy uskutočňované na EBF UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi 

zamestnanými na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas. EBF UK v roku 2014 (stav 

k 31. 10. 2014) zamestnávala spolu 15 zamestnancov  a 10 externých spolupracovníkov. 

Evidenčný počet učiteľov na ustanovený pracovný čas podľa dosiahnutej kvalifikácie zobrazuje 

graf č. 2 a počet učiteľov na ustanovený pracovný čas podľa funkčného zaradenia zobrazuje 

graf č. 3. Graf č. 4 zobrazuje vekovú štruktúru zamestnancov na ustanovený pracovný čas 

a graf. č. 5 štruktúru zamestnancov na ustanovený pracovný čas podľa pohlavia. 
 

Graf č. 2  
Evidenčný počet učiteľov podľa dosiahnutej kvalifikácie k 31. 10. 2014 
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Graf č. 3  
Evidenčný počet učiteľov podľa funkčného zaradenia k 31. 10. 2014 

 
 

 
Graf č. 4  
Veková štruktúra učiteľov na ustanovený pracovný čas k 31. 10. 2014 
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Graf č. 5  
Štruktúra zamestnancov na ustanovený pracovný čas podľa pohlavia k 31. 10. 2014 

 

 

6 ABSOLVENTI 

 

Vysokoškolské štúdium na EBF UK v Bratislave v roku 2014 absolvovalo 22 študentov vo 

všetkých stupňoch vzdelávania, pričom akademický titul „magister“ získalo 16, titul „bakalár“ 

5 študentov a akademický titul „philosophiae doctor“ získal 1 študent. Z celkového počtu 

ukončili štúdium s vyznamenaním 3 študenti. 

V roku 2014 úspešne ukončilo štúdium na našej fakulte 22 študentov I., II. a III. stupňa 

vysokoškolského štúdia, z toho 6 študenti úspešne ukončili svoje štúdium v náhradnom 

augustovom termíne, čo je spolu o 4 menej ako v predchádzajúcom roku.  

V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia ukončilo štúdium 

8 študentov, čo je o 2 študentov menej ako v minulom roku. V bakalárskom ani v magisterskom 

študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii neukončili štúdium žiadni 

študenti. V programe bakalárskeho štúdia evanjelická teológia  

so zameraním na sociálnu pomoc absolvovalo 5 študentov, čo je o 8 menej ako 

v predchádzajúcom roku. Taktiež už po piatykrát úspešne ukončili štúdium aj 8 študenti 

magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej 

pomoci, čo je o 6 študentov menej ako v minulom roku.  

Štátnu skúšku v roku 2014 vykonalo viac či menej úspešne 25 študentov.  Percentuálny 

podiel úspešne  a neúspešne vykonaných štátnych skúšok k 31. 12. 2014 zobrazuje graf č. 6. 
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Percentuálny podiel úspešne  a neúspešne vykonaných štátnych skúšok k 31. 12. 2014

 
 

Slávnostná promócia absolventov sa uskutočnila 10. júla 2014 o 9:00 hod. v aule 

Univerzity Komenského v Bratislave. Promócii predsedal rektor UK prof. RNDr. Karol 

Mičieta, PhD. 

Záujem absolventov magisterského štúdia o doktorandské štúdium aj naďalej prekračuje 

možnosti fakulty. V roku 2012 došlo k zmene financovania nových doktorandov. MŠ VVŠ SR 

upustilo od udeľovania štipendií pre doktorandov dennej formy štúdia a noví doktorandi sú 
platení z položky veda z rozpočtových prostriedkov fakulty. Tento vývoj sa bude odrážať na 

počtoch doktorandov v tom zmysle, že fakulta bude musieť prihliadať  
na svoje ekonomické možnosti.  

Akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

celého štúdia absolventovi univerzity bola udelená trom študentom – Milanovi Ďuračkovi, 

Martinovi Kováčovi a Jane Valašíkovej. 

Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu spojená s udelením motivačného 

štipendia bola priznaná študentke Zuzane Polákovej. 

Prehľad o počtoch absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí v roku 2014 ukončili 

štúdium je uvedený v tabuľke č. 9. Graf č. 7 zobrazuje percentuálny podiel absolventov podľa 

udeleného titulu k 31. 12. 2014. 

 
Tabuľka č. 9  

Absolventi EBF UK v r. 2014 

Udelený titul Denné Externé Spolu 
Z celkového počtu 

zahraniční 

Bakalár „Bc.“ 3 2 5 0 

Magister „Mgr.“  16 0 16 1 

Philosophiae  doctor „PhD.“ 0 1 1 0 

   22  

Graf č. 7 

Percentuálny podiel úspešne a núspešne 
vykonaných štátnych skúšok k 31. 12. 2014

úspešne vykonaná ŠS

neúspešne vykonaná ŠS

88%
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Percentuálny podiel absolventov podľa udeleného titulu k 31. 12. 2014 

 
 

 

 

 

V Bratislave dňa 23. 10. 2015. 

 

           doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.  

                 dekan EBF UK  

Percentuálny podiel absolventov podľa 
udeleného titulu

k 31. 12. 2014
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