HARMONOGRAM ŠTÚDIA PRE AR 2020/21
HARMONOGRAM ŠTÚDIA PRE NEKONČIACE ROČNÍKY I., II. A III. STUPŇA
Zápis študentov 1. ročníka I. a II. stupňa
podľa pozvánky
a študentov III. stupňa
Zápis študentov 2. a vyšších ročníkov na I. a II.
podľa pokynov v systéme AIS
stupni
Začiatok zimného semestra

28.09.2020

Koniec zimného semestra

19.12.2020
21.12.2020 – 22.12.2020
04.01.2021 – 13.02.2021

Skúškové obdobie zimného semestra
Zimné prázdniny

23.12.2020 – 02.01.2021

Začiatok letného semestra

15.02.2021

Veľkonočné prázdniny

01.04.2021 – 06.04.2021

Koniec letného semestra

15.05.2021

Skúškové obdobie letného semestra

17.05.2021 – 30.06.2021

Hlavné prázdniny
01.07.2021 – 31.08.2021
Odborný seminár školiaceho pracoviska
v týždni od 15.03.2021 do 19.03.2021
pre doktorandov
III. stupeň, denná a externá forma
Prijímacia skúška

v týždni od 21.06.2021 do 25.06.2021

III. stupeň – dizertačná skúška, denná forma, 2. ročník
do 02.11.2020
Odovzdanie projektu dizertačnej práce
Dizertačná skúška bude v týždni

od 07.12.2020 do 11.12.2020

III. stupeň – dizertačná skúška, externá forma, 2. ročník
Odovzdanie projektu dizertačnej práce
Dizertačná skúška bude v týždni

do 17.05.2021
od 21.06.2021 do 25.06.2021

HARMONOGRAM ŠTÚDIA PRE KONČIACE ROČNÍKY I., II. A III. STUPŇA
I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium
Začiatok zimného semestra
Koniec zimného semestra
Skúškové obdobie zimného semestra
Zimné prázdniny
Začiatok letného semestra
Koniec letného semestra (platí pre riadny termín
štátnej skúšky)
Skúškové obdobie letného semestra (platí pre
riadny termín štátnej skúšky)
Veľkonočné prázdniny
Riadny termín štátnych skúšok
Kontrola štúdia
Odosielanie prác do registra
Odovzdanie záverečných prác
Zaraďovanie do štátnicových komisií
Štátna skúška
Druhý termín štátnych skúšok
Termín nahrávania záverečných prác do CRZP
Termín kontroly štúdia
Termín odovzdávania záverečných prác
Termín prihlasovania na štátnu skúšku
(v AISe)
Termín konania druhého termínu štátnej
záverečnej skúšky

28.09.2020
19.12.2020
21.12.2020 – 22.12.2020
04.01.2021 – 13.02.2021
23.12.2020 – 02.01.2021
15.02.2021
31.03.2021
07.04.2021 – 15.05.2021
01.04.2021 – 06.04.2021
17.05.2021 – 21.05.2021
do 10.05.2021 (vrátane)
17.05.2021 – 21.05.2021
24.05.2021
31.05.2021 – 04.06.2021
do 02.07.2021 (vrátane)
06.07.2021 – 08.07.2021
06.07.2021 – 08.07.2021
06.07.2021 – 08.07.2021
v týždni 23.08.2021 – 27.08.2021
(podľa počtu prihlásených
študentov)

II. stupeň štúdia - inžinierske štúdium
Začiatok zimného semestra
Koniec zimného semestra
Skúškové obdobie zimného semestra
Zimné prázdniny
Začiatok letného semestra
Koniec letného semestra (platí pre riadny termín
štátnej skúšky)
Skúškové obdobie letného semestra (platí pre
riadny termín štátnej skúšky)
Veľkonočné prázdniny
Riadny termín štátnych skúšok
Kontrola štúdia
Odosielanie prác do registra
Odovzdanie diplomových prác
Zaraďovanie do štátnicových komisií
Štátna skúška
Promócie
Druhý termín štátnych skúšok
Termín nahrávania záverečných prác do CRZP
Termín kontroly štúdia
Termín odovzdávania záverečných prác
Termín prihlasovania na štátnu skúšku (v AISe)
Termín konania náhradnej štátnej záverečnej
skúšky

28.09.2020
19.12.2020
21.12.2020 – 22.12.2020
04.01.2021 – 13.02.2021
23.12.2020 – 02.01.2021
15.02.2021
31.03.2021
07.04.2021 – 07.05.2021
01.04.2021 – 06.04.2021
10.05.2021 – 14.05.2021
do 03.05.2021 (vrátane)
10.05.2021 – 14.05.2021
17.05.2021
v týždni 24.05.2021 – 28.05.2021
(podľa počtu prihlásených študentov)
jún – júl 2021
do 02.07.2021 (vrátane)
06.07.2021 – 08.07.2021
06.07.2021 – 08.07.2021
06.07.2021 – 08.07.2021
v týždni 23.08.2021 – 27.08.2021
(podľa počtu prihlásených
študentov)

III. stupeň štúdia - doktorandské štúdium
Začiatok zimného semestra

28.09.2020

Koniec zimného semestra

19.12.2020

Skúškové obdobie zimného semestra

21.12.2020 – 22.12.2020
04.01.2021 – 13.02.2021

Zimné prázdniny

23.12.2020 – 02.01.2021

Začiatok letného semestra

15.02.2021

Koniec letného semestra

31.03.2021

Skúškové obdobie letného semestra

07.04.2021– 23.04.2021

Veľkonočné prázdniny

01.04.2021 – 06.04.2021

Odborný seminár školiaceho pracoviska
v týždni
pre doktorandov, interná obhajoba dizertačných 19.03.2021
prác
Odosielanie prác do registra

od

20.04.2021- 21.04.2021

Odovzdanie dizertačných prác, kontrola štúdia 26.04.2021
a podanie
žiadosti
dizertačnej práce

o povolenie

Obhajoba dizertačných prác

15.03.2021

obhajoby
jún – júl 2021

do

