
 
 

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2020/2021 
 
 
Zimný semester zostane otvorený a predmety, ktoré po skončení skúškového obdobia nemajú ešte 
uzavreté hodnotenie sa budú hodnotiť a uzatvárať v priebehu letného semestra. Kontrolná etapa pre 1. 
ročník Bc. A Mgr. (zisk 15 kreditov) sa ruší a kontrolovať sa bude iba splnenie 40 kreditov na konci 
akademického roka.  
Prenesené predmety, ktoré mali byť absolvované v zimnom semestri, budú riešené individuálne.  
 

Študentská vedecká konferencia                                                                       21.04.2021           

Pedagogická prax pre 1.ročník Mgr. stupňa učiteľského štúdia*                      08.02.2021 - 25.02.2021 
 08.03.2021 - 26.03.2021 

Pedagogická prax pre 3.ročník Bc. stupňa učiteľského štúdia*                        08.04.2021 - 27.04.2021   
*V prípade, že v tomto termíne budú na ZŠ a SŠ jarné prázdniny, pedagogická prax sa predĺži  
o 1 týždeň. Počas jarných prázdnin na ZŠ a SŠ sa študenti zúčastňujú výučby na PriF UK podľa rozvrhu. 
               

Letný semester pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia) 

Výučba v letnom semestri                               15.02.2021 - 14.05.2021   
 
Blokové cvičenia neabsolvované v zimnom semestri a letnom semestri           02.08.2021 - 31.08.2021 
 
Terénne práce a odborné praxe za LS aj ZS                                                     10.05.2021 - 31.08.2021  
 
Skúškové obdobie                                                                                              10.05.2021 -  31.08.2021     
 

Letný semester pre 1. ročník magisterského  štúdia 

Výučba v letnom semestri                              15.02.2021 - 14.05.2021   
 
Individuálny vstup do laboratórií 03.05.2021 - 31.08.2021 
 
Blokové cvičenia neabsolvované v zimnom semestri a letnom semestri           02.08.2021 - 31.08.2021 
 
Terénne práce a odborné praxe za LS aj ZS                                                     10.05.2021 - 31.08.2021  
 
Skúškové obdobie                                                                                              10.05.2021 -  31.08.2021 

 

Letný semester (pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia) 

Výučba v letnom semestri                                                                                 15.02.2021 - 07.05.2021   
Individuálny vstup do laboratórií podľa potreby ŠP 03.05.2021 - 31.08.2021 
Skúškové obdobie                                                                                             10.05.2021 - 14.06.2021  
 
Pedagogické kombinácie majú 08. 04. - 27. 04. 2021 prax, cvičenia je možné absolvovať až po nej a dbať 
na termín ukončenia skúškového obdobia 14.6. 2021 
 
Odovzdanie bakalárskych prác                                                                         do 07.06.2021 vrátane    
Prihlášky na štátne skúšky                                                                                do 07.06.2021 vrátane    
 
Štátnych skúšok sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má ukončené všetky predmety študijného 
programu okrem štátnej skúšky. Je povinnosť študenta, aby si skontroloval splnenie všetkých 
študijných povinností. V prípade účasti študenta na štátnej skúške bez plnenia uvedenej požiadavky 
bude toto konanie považované za vážny disciplinárny priestupok. 
 
Obhajoby bakalárskych prác – riadne termíny                                                  21.06.2021 - 29.06.2021 
Odovzdanie bakalárskych prác  na opravný termín                                          do 26.07.2021 vrátane                                         
Prihlášky na opravné štátne skúšky                                                                  do 26.07.2021 vrátane                                                      



 
Opravnej štátnej skúšky sa môže zúčastniť iba študent, ktorý mal v čase riadneho termínu štátnej 
skúšky ukončené všetky predmety študijného programu, ale neodovzdal záverečnú prácu, alebo z nej 
dostal hodnotenie FX. 
 
Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny                                               16.08.2021 - 31.08.2021  
 

 

Letný semester (pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia) 

Výučba v letnom semestri                                                                                 15.02.2021 - 16.04.2021  
Skúškové obdobie                                                                                             19.04.2021 - 14.05.2021  

 
Riadne termíny odovzdania a obhajob diplomových prác a štátnych skúšok sú v júnových aj 

augustových termínoch. V prípade, že diplomová práca nevyhnutne vyžaduje dopracovanie, je 

v kompetencii vedúceho katedry možné po dohode s vedúcim diplomovej práce stanoviť riadny termín 

obhajob a štátnych skúšok v auguste. 

Štátnych skúšok sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má ukončené všetky predmety študijného 
programu okrem štátnej skúšky. Je povinnosť študenta, aby si skontroloval splnenie všetkých 
študijných povinností. V prípade účasti študenta na štátnej skúške bez plnenia uvedenej požiadavky 
bude toto konanie považované za vážny disciplinárny priestupok. 
 
 
Odovzdanie diplomových prác                                                                          do 10.05.2021 vrátane   
Prihlášky na štátne skúšky                                                                                do 14.05.2021 vrátane   

Štátne skúšky (riadny termín) – jednoodborové štúdium                                  31.05.2021 - 14.06. 2021 
 
Odovzdanie diplomových prác na augustový termín                                         do 26.07.2021 vrátane 
Prihlášky na štátne skúšky                                           do 26.07.2021 vrátane                                                                                               
Štátne skúšky – riadne aj opravné termíny                                                       16.08.2021 -  31.08.2021  
 
Opravnej štátnej skúšky sa môže zúčastniť iba študent, ktorý mal v čase riadneho termínu štátnej 
skúšky ukončené všetky predmety študijného programu, ale neodovzdal záverečnú prácu, alebo mal zo 
štátnej skúšky (skúšok) hodnotenie FX. 
 
 
Štátne skúšky – pedagogické kombinácie                                                   31.05.2021 - 18.06.2021  
 
Pre pedagogické kombinácie je potrebné dohodnúť obhajoby diplomových prác a štátne záverečné 

skúšky v súlade s harmonogramom MFFI UK, FiF UK a PdF UK (plne v kompetencii katedry didaktiky 

PriF UK). 

 

Prosíme študentov aj pedagógov, aby prípadné otázky, podnety a problémy v oblasti štúdia 
riešili v súčinnosti s Oddelením bakalárského a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí 
študentov. Predídeme tým zbytočným nedorozumeniam vyplývajúcim z neznalosti študijného 
poriadku, ktorý platí od 1.9. 2020. 
 

Harmonogram môže byť upravený podľa aktuálnych epidemiologických podmienok 


