Harmonogram študijných povinností a informácií pre študentov
december až august a. r. 2019/2020
December
10.12.2019 Zverejnenie termínov skúšok, začiatok prihlasovania sa na skúšky.
21.12.2019 Koniec výučby v zimnom semestri
23.12.2019 04.01.2020
Január
07.01.2020
31.01.2020
Február
07.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
15.02.2020
16.02.2020
17.02.2020
17.-21.02.2020

Vianočné prázdniny
Začiatok škúšobného obdobia
Zverejnenie rozvrhov na LS na web stránke (predbežný termín)

Sprístupnenie tvorby rozvrhu v AIS na LS – od 12:00 (predbežný termín)
Koniec skúškového obdobia v ZS pre 1. roč. Bc.
Hromadný zápis študentov do LS (predbežný termín)
Zverejnenie rozvrhu v AIS (predbežný termín)
Koniec zimného semestra
Začiatok letného semestra - výučba na 1. a 2. stupni štúdia
Tlač a odovzdanie zadaní BP a DP
Koniec prijímania žiadostí študentov o zápis predmetov na LS, ktorí si
19.02.2020
nespravili registráciu predmetov
Zápis predmetov do LS študentom bez registrácie na základe ich žiadosti (bez
20.02.2020
prítomnosti študenta)

20.-28.02.2020 Pridelenie rozvrhových akcií študentom bez registrácie (bez prítomnosti študenta).
28.02.2020 Ukončenie zmien v rozvrhoch - o 24:00
Marec
Apríl
21.04.2020 Športový deň fakulty (Tento deň nie je dekanské voľno!)
Zverejnenie termínov skúšok, začiatok prihlasovania sa na skúšky pre končiaci
27.04.2018
roč. Bc.
Máj
05.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
16.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
28.05.2020
29.05.2020
31.05.2020

Začiatok elektronickej registrácie predmetov na zimný semester
Odovzdať bakalárske práce a vložiť bakalárskej práce do AIS
Koniec výučby v letnom semestri v poslednom ročníku Bc. a Ing. štúdia
Koniec elektronickej registrácie predmetov na zimný semester
Odovzdať diplomové práce a vložiť diplomové práce do AIS
Koniec výučby v letnom semestri
Začiatok skúškového obdobia pre posledný ročník Bc. Štúdia
Začiatok skúškového obdobia v LS
Uzavretie AIS pre posledný ročník Ing. štúdia;
Začiatok zmien v registrácii vzhľadom na neotvárané predmety
Štátna skúška inžinierskeho štúdia
Štátna skúška inžinierskeho štúdia
Koniec zmien v registrácii vzhľadom na neotvárané predmety

Jún
04.06.2020
08.-10.6.2020
15.-17.06.2020
25.06.2020
26.06.2020
Júl
01.07.2020
04.07.2020
06.07. 31.08.2020

Uzavretie AIS pre posledný ročník Bc. štúdia; o 12:00
Obhajoby diplomových prác
Štátne skúšky Bc. štúdia
Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
Zápis prvákov Bc. z 1. kola PK
Koniec skúškového obdobia;
Letné prázdniny

Začiatok elektronických zápisov Bc. a Ing. vyšších ročníkov na akademický
rok 2017/18
15.07.2020 Koniec elektronických zápisov na akademický rok 2017/18
08.07.2020

August
10.-28.8.2020 Zápisovanie hodnotení za prax do AIS podľa termínov učiteľa
20.-21.8.2020 Zápis prvákov Ing. z 1. kola PK
31.08.2020 Koniec akademického roka

