
 
AKADEMICKÝ  KALENDÁR 

NA  AKADEMICKÝ  ROK  2019/2020 

 

ZIMNÝ  SEMESTER 
 
30. 09. 2019   slávnostné otvorenie akademického roka a VENI SANCTE             
23. 09. 2019 – 13. 12. 2019 výučbové obdobie   
14. 12. 2019 – 08. 02. 2020 skúškové obdobie   
 
 

LETNÝ  SEMESTER 
 
10. 02. 2020 – 09. 05. 2020 výučbové obdobie   
08. 04. 2020 – 14. 04. 2020 veľkonočné prázdniny   
07. 05. 2020   TE DEUM    
11. 05. 2020 – 30. 06. 2020 skúškové obdobie   
22. 06. 2020 – 26. 06. 2020 promócie absolventov magisterského štúdia 
01. 07. 2020 – 31. 08. 2020 letné prázdniny  
 
prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021: 
 
01. 06. 2020 – 26. 06. 2020  -  bakalársky študijný program  
15. 06. 2020 – 17. 07. 2020  -  magisterský študijný program 
15. 06. 2020 – 10. 07. 2020  -  doktorandský študijný program 
 
   
 

HARMONOGRAM  ŠTÚDIA 
pre 3. ročník denného bakalárskeho štúdia a 4. ročník externého bakalárskeho štúdia 
a 2. ročník denného magisterského štúdia a 3. ročník externého magisterského štúdia 

 
 
do 20. 12. 2019  odovzdanie prihlášky na štátnu skúšku na študijné oddelenie                               
do 28. 02. 2020 odovzdanie diplomovej práce na  príslušnú katedru                                              
do 10. 03. 2020 odovzdanie bakalárskej práce na príslušnú katedru                                              
10. 02. 2020 - 11. 04. 2020 výučbové obdobie v letnom semestri pre 3. ročník denného 

bakalárskeho štúdia a 4. ročník externého bakalárskeho štúdia  
15.04.2020 – 05.05.2020 skúškové obdobie v letnom semestri pre 3. ročník denného 

bakalárskeho štúdia a 4. ročník externého bakalárskeho štúdia  
10. 02. 2020 - 29. 02. 2020  výučbové obdobie v letnom semestri pre 2. ročník denného 

magisterského štúdia a 3. ročník externého magisterského štúdia  
02. 03. 2020 - 14. 03. 2020 skúškové obdobie pre 2. ročník denného magisterského štúdia  

a 3. ročník externého magisterského štúdia 
      
 
apríl – 03. 07. 2020 obhajoby a štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu 
22. 06. 2020 - 03. 07. 2020 opravné termíny obhajob a štátnych skúšok v bakalárskom  
                                               a magisterskom štúdiu    



Podrobný harmonogram obhajob a štátnych skúšok bude vyhotovený a zverejnený na 
internetovej stránke fakulty a úradných výveskách  fakulty najneskôr do 31. januára 2020.  
 
 

 
HARMONOGRAM  ŠTÚDIA 

pre 3. ročník denného doktorandského štúdia a 4. ročník externého doktorandského 
štúdia  

 
 

do 28. 02. 2020                     odovzdanie dizertačnej práce v dennej forme štúdia 
do 30. 06. 2020                     obhajoby dizertačných prác v dennej forme štúdia 
do 30. 04. 2020                     odovzdanie dizertačnej práce v externej forme štúdia 
do 31. 08. 2020                     obhajoby dizertačných prác v externej forme štúdia                              
 
                   

 
 

 
 
 
  


