
Dôležité termíny pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia  pre rok 2018 

15. január  2018 – začiatok podávania prihlášok do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 

26. január 2018 – Deň otvorených dverí na fakulte 

19. február 2018 – ukončenie kontroly splnenia podmienok  postupu do LS študentov  

                                bakalárskeho a magisterského štúdia  

                                 

15. marec 2018 – ukončenie podávania prihlášok do 1. ročníka bakalárskeho štúdia  

február 2018 – schválenie Zásad prijímacieho pokračovania na magisterskom stupni štúdia  

                          pre akademický rok 2018/2019 na AS PRIF UK 

 

15. apríl 2018 – začiatok podávania prihlášok do 1. ročníka magisterského štúdia 

 

9. máj 2018 - ukončenie odovzdania diplomových prác a podávania prihlášok na   

                       štátne magisterské skúšky, kontrola splnenia podmienok na vykonanie ŠS 

 

31. máj 2018 – ukončenie podávania prihlášok do 1.ročníka magisterského štúdia 

 

25. máj – 15. jún 2018 - štátne  magisterské skúšky pre jednoodborové štúdium  

                                          

25. máj – 22. jún 2018 - štátne  magisterské skúšky pre pedagogické kombinácie 

 

28. máj 2018 – ukončenie odovzdania bakalárskych prác a podávania prihlášok na   

                          štátne bakalárske skúšky, kontrola splnenia podmienok na vykonanie ŠS 

 

jún 2018 – schválenie Zásad prijímacieho pokračovania na bakalárskom stupni štúdia pre  

                   akademický rok 2019/2020  na AS PRIF UK 

 

14. jún 2018 – prijímacie pohovory do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 

                          

15. jún – 30. jún 2018 – tlač a kontrola dokladov pre absolventov magisterského štúdia 

 

18. jún – 29. jún 2018 – obhajoby bakalárskych prác 

jún 2018 – termín prijímacích pohovorov do 1. ročníka magisterského štúdia 

29. jún 2018 – ukončenie LS pre všetkých študentov včítane opravných termínov 

júl 2018 –  magisterské promócie 

2. júl – 10. júl  2018 - kontrola splnenia podmienok postupu do ďalšieho roku štúdia – všetci  

                                    študenti bakalárskeho a magisterského štúdia 

 

20. august - 31. august 2018 – opravné termíny obhajob záverečných prác a ŠS  

                                                – zápisy pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník   

                                                    magisterského štúdia do AR 2018/2019 

 

3. september – 6. september 2018 – zápis študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 



10. september – 12. september 2018 – zápis študentov 1. ročníka magisterského štúdia 

17. september – 21. september 2018 -  zápisy pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia a  

                                                                 2. ročník magisterského štúdia do AR 2018/2019  

 

24.  september 2018 – triednická hodina pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 

október 2018  - Akadémia vzdelávania pre propagáciu štúdia 

5. október 2018 – hodnotenie vzdelávacej činnosti na zasadnutí VR PriF UK 

od 15. októbra 2018 -  kontrola a podpisovanie zápisných listov a vyhodnotenie ankety pre  

                                      študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 

 

október 2018 – tlač a kontrola dokladov pre absolventov bakalárskeho.štúdia  

október 2018 - imatrikulácia pre 1. ročník študentov bakalárskeho štúdia  

posledný októbrový týždeň – administrácia školného 

november 2018 - bakalárske promócie 

posledný týždeň novembra 2018 – PROEDUCO v Košiciach pre propagáciu štúdia 

 


