
September

01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020/2021

02.09.2020 Stretnutie so študentmi 1. ročníka doktorandského štúdia - denná forma

03.09.2020 ROZVRH na ZS 2020/2021 - zverejnenie na web stránke Svf

03.09.2020 Elektronický zápis predmetov študentov 1. ročníka PhD. štúdia - začiatok

06.09.2020 Elektronický zápis študentov a predmetov PhD. Štúdia - začiatok

9.9.-11.9.2020
ROZVRH na ZS 2020/2021 - výber študijnej skupiny (krúžok) v AIS - od 12:00hod 

- študent

12.09.2020

Ukončenie schválenia IŠP PhD.štúdia (nové aj aktualizované) - predsedovia 

odborových komisií.                                                                                   

Začiatok zápisu predmetov 1. ročníka PhD štúdia do priebehu štúdia.

14.9.-18.9.2020
ROZVRH na ZS 2020/2021 - individuálna zmena/výber rozvrhovej akcie (cvičenie) 

v AIS  - študent

21.09.2020 Začiatok zimného semestra - výučba na 1. a 2. stupni štúdia

30.09.2020 Ukončenie zápisov a všetkých zmien v zápisoch v AIS doktorandského štúdia

Október

01.10.2020 Začiatok zimného semestra - výučba na 3. stupni štúdia

01.10.2020 Začiatok prihlasovania sa na témy bakalárskych a diplomových prác.

08.10.2020 Otvorenie AIS pre testy z cudzieho jazyka pre 1. ročník Bc.

15.10.2020 Uzavretie AIS pre testy z cudzieho jazyka pre 1. ročník Bc.

16.10.2020 Koniec prihlasovania sa na témy bakalárskych a diplomových prác.

21.10.2020 Začiatok elektronickej registrácie predmetov na letný semester

28.10.2020 Koniec elektronickej registrácie predmetov na letný semester

November

01.11.2020 Sviatok

02.11.2020 Začiatok elektronického predzápisu na letný semester

17.11.2020 Sviatok

13.11.2020 Koniec elektronického predzápisu na letný semester

December

07.12.2020 Zverejnenie termínov skúšok, začiatok prihlasovania sa na skúšky.

19.12.2020 Koniec výučby v zimnom semestri

21.12.2020 - 

02.01.2020
Vianočné prázdniny

Január

04.01.2021 Začiatok škúšobného obdobia

31.01.2021 Zverejnenie rozvrhov na LS na web stránke (predbežný termín)

Február

05.02.2021
Sprístupnenie tvorby rozvrhu v AIS na LS  –  od 12:00     (predbežný termín)     

okrem 1. ročníka Bc. štúdia,   zverejnenie etáp tvorby rozvrhov

11.02.2021 Koniec skúškového obdobia v ZS pre 1. roč. Bc. uzávierka o 13:00

13.02.2021 Hromadný zápis študentov do LS  (predbežný termín)

13.02.2021 Koniec skúškového obdoboa a zimného semestra

15.02.2021 Začiatok letného semestra - výučba na 1. a 2. stupni štúdia

15. - 19.02.2021 Tlač a odovzdanie zadaní BP a DP

15. - 17.02.2021
Zápis predmetov a pridelenie rozvrhových akcií do LS študentom bez registrácie 

na základe ich žiadosti (bez prítomnosti študenta)

19.02.2021 Ukončenie zmien v rozvrhoch - o 24:00

Harmonogram študijných povinností a informácií pre študentov
v akademickom roku 2020/2021



Marec

26.03.2021 Prihlášky na Študentskú vedeckú konferenciu

Apríl

2. - 5.4.2021 Veľkonočné sviatky

16.04.2021 ŠVK - odovzdanie prác na katedre

20.04.2021 Športový deň fakulty  (Tento deň nie je dekanské voľno!)

22.04.2021 ŠVK - fakultné kolo

26.04.2021
Zverejnenie termínov skúšok, začiatok prihlasovania sa na skúšky pre končiaci 

roč. Bc. 

Máj

03.05.2021 Zverejnenie termínov skúšok

04.05.2021 Začiatok elektronickej registrácie predmetov na zimný semester 

06.05.2021 Odovzdať bakalárske práce a vložiť bakalárskej práce do AIS

07.05.2021 Koniec výučby v letnom semestri v poslednom ročníku Bc. a Ing. štúdia

12.05.2021 Koniec elektronickej registrácie predmetov na zimný semester

13.05.2021 Odovzdať diplomové práce a vložiť diplomové práce do AIS

10.05.2021 Začiatok skúškového obdobia pre posledný ročník Bc. Štúdia

15.05.2021 Koniec výučby v letnom semestri  

17.05.2021 Začiatok skúškového obdobia v LS

20.05.2021 Uzavretie AIS pre posledný ročník Ing. štúdia;

21.05.2021 Začiatok zmien v registrácii vzhľadom na neotvárané predmety

27. - 28.05.2021 Štátna skúška inžinierskeho štúdia

Jún 

07. - 09.6.2021 Obhajoby diplomových prác

08.06.2021 Uzavretie AIS pre posledný ročník Bc. štúdia; o 13:00

14.-17.06.2021 Štátne skúšky Bc. štúdia

24. - 25.06.2021 Promócie absolventov inžinierskeho štúdia

Júl

03.07.2021 Koniec skúškového obdobia; 

07. - 08.07.2021 Zápis prvákov Bc. z 1. kola PK

06.07. - 

31.08.2021
Letné prázdniny

08.07.2021
Začiatok elektronických zápisov Bc. a Ing. vyšších ročníkov na akademický 

rok 2017/18

15.07.2021 Koniec elektronických zápisov na akademický rok 2017/18

August

10.-28.8.2021 Zápisovanie hodnotení za prax do AIS podľa termínov učiteľa

23.-24.8.2021 Zápis prvákov Ing. z 1. kola PK

16. - 28.08.2021 Zapisovanie zápočtov z odbornej praxe - podľa termínov a pokynov učiteľa

31.08.2021 Koniec akademického roka


