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priezvisko, titul, vedecko-
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Mária Kožurková, rod. Fiľakovská, 
doc. RNDr., CSc. 

Dátum a miesto narodenia 1964, Vranov nad Topľou 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast  

1982-1987 PF UPJŠ v Košiciach, odbor anorganická chémia. 
1987 (RNDr.) - Štátna rigorózna skúška, odbor anorganická chémia.  
1988-1993 Interná ašpirantúra, Prírodovedecká fakulta Univerzita P. J. Šafárika 
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