Harmonogram štúdia na PrF UMB
pre akademický rok 2019/2020 – zmenený!
bakalárske a magisterské štúdium
Zápisy, prihlasovacie etapy na predmety
Elektronický zápis do 1. roka Bc. a Mgr.
štúdia
Druhá etapa zápisu + úvodné stretnutie
študentov 1. roka/Bc.
Druhá etapa zápisu – Bc. štúdium
do 2. roku štúdia
Druhá etapa zápisu – Bc. štúdium
do 3. roku štúdia
Druhá etapa zápisu – Bc. štúdium
do 4. roku štúdia
Druhá etapa zápisu + úvodné stretnutie
študentov 1. roka/Mgr. štúdium
Druhá etapa zápisu – Mgr. štúdium
do 2. roku štúdia
Druhá etapa zápisu – Mgr. štúdium
do 3. roku štúdia
Prihlasovanie predmetov v AIS 2019/2020
II. etapa
(spresňujúci zápis ZS +LS – všetky roky štúdia)

Spresňujúci zápis predmetov na LS v AIS
2019/2020

Denné štúdium

Externé štúdium

do 24. 07. 2019

do 24. 07. 2019

02. 09. 2019
(8.30 h. - VPS)

02. 09. 2019
(11.00 h. – VPS)

12. 09. 2019
(9.00h. – VPS)

03. 09. 2019
(9.00h. – VPS)

13. 09. 2019
(9.00h. – VPS)

04. 09. 2019
(9 00h. – MPS)

-

05. 09. 2019
(9 00h. – MPS)

02. 09. 2019
(13.30h. – VPS)

02. 09. 2019
(14.00h. – MPS)

12. 09. 2019
(13.00h. –VPS)

03. 09. 2019
(13.00h. – MPS)

-

04. 09. 2019
(13.00h. – MPS)

02. 09. 2019 – 20. 09. 2019 pridávanie aj odoberanie predmetov
21. 09. 2019 – 30. 09. 2019 pridávanie a odoberanie predmetov
z dôvodu rozvrhovej kolízie
03. 02. 2020 – 17. 02. 2020
len pridávanie predmetov

všetky roky štúdia

Prihlasovanie predmetov v AIS 2020/2021
I. etapa

01. 04. 2020 – 30. 04. 2020

(predzápis – všetky roky štúdia)

Potvrdzujúci elektronický zápis,
prihlasovanie predmetov a potvrdenie
zápisu v AIS na ak. rok 2020/2021

18. 05. 2020 – 30. 06. 2020

Akademické udalosti
Deň otvorených dverí
Promócie absolventov Bc. štúdia
Promócie absolventov Mgr. štúdia

november 2019
február 2020
ich konanie bude vyhodnotené
podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie
ich konanie bude vyhodnotené
podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie

ich konanie bude vyhodnotené
podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie
ich konanie bude vyhodnotené
podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie

Vyučovanie a obdobie na uzatvorenie študijných povinností
1.– 2. rok Bc., 1. Mgr. (denné)
Zimný semester

Letný semester

16. 09. 2019 – 14. 12. 2019
20. 09. 2019 – 14. 12. 2019

03. 02. 2020 – 02. 05. 2020
07. 02. 2020 – 02. 05. 2020

16. 12. 2019 – 01. 02. 2020
01. 02. 2020 do 24.00 hod

04. 05. 2020 – 20. 06. 2020
20. 06. 2020 do 24.00 hod

Zimný semester

Letný semester

Výučba – denné štúdium
Výučba – externé štúdium
Obdobie na uzatvorenie štud. povinností
denná a externá forma štúdia,
uzavretie AIS pre zapisovanie hodnotenia

16. 09. 2019 – 14. 12. 2019
20. 09. 2019 – 14. 12. 2019

03. 02. 2020 – 03. 04. 2020

16. 12. 2019 – 01. 02. 2020
01. 02. 2020 do 24.00 hod

04. 05. 2020 – 04. 06. 2020
04. 06. 2020 do 24.00 hod

Končiaci študenti v Mgr. štúdiu

Zimný semester

Letný semester

Výučba – denné štúdium
Výučba – externé štúdium
Obdobie na uzatvorenie štud. povinností
denná a externá forma štúdia,
uzavretie AIS pre zapisovanie hodnotenia

16. 09. 2019 – 14. 12. 2019
20. 09. 2019 – 14. 12. 2019

1. – 3. rok Bc., 1.- 2.Mgr. (externé)
Výučba – denné štúdium
Výučba – externé štúdium
Obdobie na uzatvorenie štud. povinností
denná a externá forma štúdia,
uzavretie AIS pre zapisovanie hodnotenia

Končiaci študenti v Bc. štúdiu

16. 12. 2019 – 01. 02. 2020
01. 02. 2020 do 24.00 hod

04. 05. 2020 – 04. 06. 2020
04. 06. 2020 do 24.00 hod

Štátne skúšky
Denné štúdium
Vloženie záverečných prác do CRZP +
Odovzdanie Bc. prác (na príslušnej katedre)
– 1. stupeň/Bc.
Vloženie záverečných prác do CRZP+
Odovzdanie Mgr. prác (na príslušnej katedre)
– 2. stupeň/Mgr.
II. termín na vloženie záverečných prác do
CRZP + odovzdanie záverečných prác
(pre obhajobu v opravnom termíne)
1. a 2. stupeň Bc.+ Mgr.
Vloženie posudku vedúceho a oponenta ZP
do AIS
– 1. stupeň/Bc.
Vloženie posudku vedúceho a oponenta ZP
do AIS
– 2. stupeň/Mgr.
Štátne skúšky Bc. denné/riadny termín

Štátne skúšky Mgr. denné/riadny termín

Štátne skúšky Bc. externé/riadny termín

Externé štúdium

do 15. 04. 2020
!v akademickom roku 2019/2020 nie je potrebné odovzdať
záverečnú prácu v tlačenej podobe, postačuje jej odovzdanie len
v elektronickej podobe prostredníctvom systému AIS!
do konca februára 2020

do 10. 07. 2020
!v akademickom roku 2019/2020 nie je potrebné odovzdať
záverečnú prácu v tlačenej podobe, postačuje jej odovzdanie len
v elektronickej podobe prostredníctvom systému AIS!
v riadnom termíne do 15. 05. 2020
v opravnom termíne do 31. 07. 2020
v riadnom termíne do 15. 04. 2020
v opravnom termíne do 31. 07. 2020
!predpokladaný! termín jún/júl 2020
vzhľadom na situáciu sa predpokladá, že štátna skúška bude
prebiehať on-line formou, ak to situácia dovolí, bude sa štátna
skúška konať prezenčnou formou
!predpokladaný! termín jún/júl 2020
vzhľadom na situáciu sa predpokladá, že štátna skúška bude
prebiehať on-line formou, ak to situácia dovolí, bude sa štátna
skúška konať prezenčnou formou
!predpokladaný! termín jún/júl 2020
vzhľadom na situáciu sa predpokladá, že štátna skúška bude
prebiehať on-line formou, ak to situácia dovolí, bude sa štátna
skúška konať prezenčnou formou

Štátne skúšky Mgr. externé/riadny termín

Štátne skúšky/opravný termín Bc. + Mgr.
(týka sa všetkých ŠP)

!predpokladaný! termín jún/júl 2020
vzhľadom na situáciu sa predpokladá, že štátna skúška bude
prebiehať on-line formou, ak to situácia dovolí, bude sa štátna
skúška konať prezenčnou formou
!predpokladaný! termín august 2020
vzhľadom na situáciu sa predpokladá, že štátna skúška bude
prebiehať on-line formou, ak to situácia dovolí, bude sa štátna
skúška konať prezenčnou formou

Prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021
Denné štúdium
Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Externé štúdium

Bez prijímacích pohovorov
Zasielanie rozhodnutí po 31 .07. 2020
Bez prijímacích pohovorov
Zasielanie rozhodnutí po 31. 07. 2020

