
Usmernenie dekana k priebehu výučby a skúšania v LS  

Úprava harmonogramu LS ak. roku 2019/2020 

 

 

Pôvodné termíny   Nové termíny na základe nariadenia rektora 

22. 4. 2020  Študentská vedecká konferencia (zmena pôvodného termínu) Fakultné kolo ŠVK je zrušené 

16. 6. – 23. 6. 2020 
 

Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov 23. 6. – 30. 6. 2020  

v čase konania štátnych skúšok pre bakalárske štúdium 

22. 6. 2020  Prijímacie skúšky uchádzačov  o štúdium doktorandských študijných programov 29.6.2020  

júl 2020  Promócie absolventov magisterských študijných programov Presunuté (termín zatiaľ neznámy)  

17. 2. – 15. 5. 2020 
 

Výučba  Do 29. 5. 2020 

Výučba pre študentov končiacich magisterské študijné programy: do 22. 5. 2020 

24. 2. – 13. 3., 23. 3. 

- 27. 3. 2020  

Pedagogická prax pre 1. ročník magisterského učiteľského štúdia  Pedagogické praxe sú vyriešené 

15. 4. – 24. 4. 2020 
 

Pedagogická prax pre 3. ročník bakalárskeho učiteľského štúdia (1. turnus 4 dni, 

2. turnus 4 dni) 

Pedagogické praxe budú riešené priamo s dotknutými študentmi 

11. 5. - 15. 5. 2020 
 

Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy 

(výučba stále trvá)  

Zrušiť 

18. 5. – 29. 5. 2020  Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy  25. 5. – 5. 6. 2020 

18. 5. – 12. 6. 2020  Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy  1. 6. – 19. 6. 2020 

18. 5.– 30. 6. 2020  Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy) 1. 6. - 3. 7. 2020,  17. - 31. 8. 2020 

do 3. 7. 2020  Odovzdanie indexov na kontrolu  Zrušiť 

  ŠTÁTNE SKÚŠKY  

  Bakalárske štúdium  

do 15. 5. 2020  Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín) Do 5. 6. 2020  

do 15. 5. 2020 

 

Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak) Do 1. 6. 2020  

termín odovzdania elektronickej verzie záverečných prác môžu garanti posunúť aj na neskôr, 

len musia zaručiť dodanie posudkov načas, t.j. najneskôr 3 dni pred obhajobou 

16. 6. – 23. 6. 2020  Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín) 23. 6. – 3. 7. 2020 

17. 8. – 31. 8. 2020 

 

Opravný a náhradný termín štátnych skúšok Zostáva, pričom sa augustový termín môže chápať ako riadny, v prípadoch obhajob prác, 

ktoré vyžadujú experimenty, zber dát alebo v prípade iných odôvodnených prípadoch.  

Rozhodne o tom garant. 

  Magisterské štúdium  



do 4. 5. 2020  Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín) Do 18. 5. 2020 

do 24. 4. 2020 
 

Odovzdanie diplomových prác študentov programov Manažérska matematika Do 4. 5. 2020 

garant môže určiť neskorší termín odovzdania 

do 4. 5. 2020 

 

Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska 

matematika, Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak) 

Do 18. 5. 2020 

termín odovzdania elektronickej verzie záverečných prác môžu garanti posunúť aj na neskôr, 

len musia zaručiť dodanie posudkov načas, t.j. najneskôr 3 dni pred obhajobou 

do 22. 5. 2020 

 

Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda Do 1. 6. 2020 

termín odovzdania elektronickej  verzie záverečných prác môže garant posunúť aj na neskôr, 

len musí zaručiť dodanie posudkov načas, t.j. najneskôr 3 dni pred obhajobou 

2. 6. – 12. 6. 2020  Štátne skúšky magisterských študijných programov 9. 6. – 19. 6. 2020 

24. 6. - 25. 6. 2020  Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda Zostáva 

17. 8. – 31.  8. 2020 

 

Opravné termíny štátnych skúšok Zostáva, pričom sa augustový termín môže chápať ako riadny, v prípadoch obhajob prác, 

ktoré vyžadujú experimenty , zber dát alebo v prípade iných odôvodnených prípadoch.  

Rozhodne o tom garant. 

  Doktorandské štúdium  

do 28. 2. 2020 

 

Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na 

štúdium v roku 2018/2019 a externí doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 

2017/2018). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2019/2020 

Zostáva 

do 30. 4. 2020 

 

Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na 

štúdium v roku 2016/2017 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium 

v roku 2015/2016) 

Do 15. 5. 2020 

do 19. 6. 2020  Odovzdanie indexov na kontrolu študijných výsledkov Zostáva 

 


