
LETNÝ SEMESTER AR 2019/2020  

HARMONOGRAM ŠTÚDIA PRE NEKONČIACE ROČNÍKY I., II. A III. STUPŇA 

 

Začiatok letného semestra 10.02.2020 

Veľkonočné prázdniny 09.04.2020 – 14.04.2020 

Koniec letného semestra 09.05.2020 

Skúškové obdobie letného semestra 

 11.05.2020 – 11.07.2020  dištančnou formou 

(29.06.2020 – 11.07.2020) výnimočne  prezenčnou 

formou 

Hlavné prázdniny 13.07.2020 – 31.08.2020 

 

 

HARMONOGRAM ŠTÚDIA PRE KONČIACE ROČNÍKY I., II. A III. STUPŇA 

 

I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium 

Začiatok letného semestra  10.02.2020 

Veľkonočné prázdniny 09.04.2020 – 14.04.2020 

Koniec letného semestra 

(platí pre riadny termín štátnej skúšky) 

08.04.2020 

Skúškové obdobie letného semestra (platí 

pre riadny termín štátnej skúšky) 

 do 13.06.2020 dištančnou formou 

(01.06.2020 – 13.06.2020) výnimočne prezenčnou 

formou 

Riadny termín štátnych skúšok   

Nahrávanie záverečných prác do registra  do13.06.2020 

Kontrola štúdia  15.06.2020 -17.06.2020 

Odovzdanie záverečných prác 15.06.2020 -17.06.2020 

Štátna skúška  29.06.2020 – 10.07.2020 

Druhý termín štátnych skúšok   

Nahrávanie záverečných prác do registra do 14.08.2020 

Kontrola štúdia 17.08.2020 – 19.08.2020 

Odovzdávanie záverečných prác 17.08.2020 – 19.08.2020 

Prihlasovanie na štátnu skúšku  (v AISe) 17.08.2020 – 19.08.2020  

Konanie II. termínu štátnej skúšky 24.08.2020 – 28.08.2020 

 

 

  



II. stupeň štúdia - inžinierske /magisterské štúdium 

Začiatok letného semestra  10.02.2020 

Veľkonočné prázdniny 09.04.2020 – 14.04.2020 

Koniec letného semestra  

(platí pre riadny termín štátnej skúšky) 

08.04.2020 

Skúškové obdobie letného semestra 

 (platí pre riadny termín štátnej skúšky) 

do 13.06.2020 dištančnou formou 

(01.06.2020 – 13.06.2020) výnimočne prezenčnou 

formou 

Riadny termín štátnych skúšok  

Nahrávanie záverečných prác do registra  do 13.06.2020 

Kontrola štúdia 15.06.2020 -17.06.2020 

Odovzdanie záverečných prác 15.06.2020 -17.06.2020 

Štátna skúška  29.06.2020 – 10.07.2020 

Druhý termín štátnych skúšok  

Nahrávanie záverečných prác do registra do 14.08.2020 

Kontrola štúdia 17.08.2020 – 19.08.2020 

Odovzdávanie záverečných prác 17.08.2020 – 19.08.2020 

Prihlasovanie na štátnu skúšku (v AISe) 17.08.2020 – 19.08.2020 

Konanie II. termínu štátnej skúšky 24.08.2020 – 28.08.2020 

 

III. stupeň štúdia - doktorandské štúdium 

Začiatok letného semestra 10.02.2020 

Veľkonočné prázdniny 09.04.2020 – 14.04.2020 

Koniec letného semestra 08.04.2020 

Skúškové obdobie letného semestra do 13.06.2020 dištančnou formou 

(01.06.2020 – 13.06.2020) výnimočne prezenčnou 

formou 

Odosielanie dizertačných prác do registra  do 13.06.2020 

Kontrola štúdia 15.06.2020 -17.06.2020 

Odovzdávanie dizertačných prác 15.06.2020 -17.06.2020 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby 

dizertačnej práce 

15.06.2020 -17.06.2020 

Obhajoba dizertačných prác 24.08.2020 – 28.08.2020 

 


