Harmonogram bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v ak. roku 2010/2011

Akademický rok 2010/2011 začína 01.09.2010 a končí 31.8.2011
Slávnostné otvorenie akademického roku: 20. 9. 2010 o 11,00 hod. v Aule Maxima
Zápisy:
Zápisy pre študentov denného aj externého štúdia v 1. stupni štúdia:
1.roč./1.st.

31.08.2010 (utorok) 8.00 hod. ZP/2

2.roč./1.st.

03.09.2010 (piatok) 8.00 hod. ZP/2

3.roč./1.st.

06.09.2010 (pondelok) 8.00 hod. ZP/2

Zápisy pre študentov denného aj externého štúdia v 2. stupni štúdia:
1.roč./2.st.

02.09.2010 (štvrtok) 8.00 hod. ZP/2

2.roč./2.st.

07.09.2010 (utorok) 8.00 hod. ZP/2

Zápisy pre študentov oboch stupňov, ktorí absolvovali časť štúdia v akademickom roku
2009/2010 v zahraničí:

14.09.2010 o 8.00 hod., zasadačka dekanátu.

Zimný semester:
Výučba:

20.09.2010 – 17.12.2010

Zimné prázdniny :

18.12.2010 – 02.01.2011

Zápočty je možné získať do:

21.01.2011

Skúšobné obdobie :

03.01. 2011 – 11.02.2011

Letný semester:
Výučba:
1.roč./1.st.

14.02. – 13.05. 2011

2.roč./1.st.

14.02. – 13.05. 2011

3.roč./1.st.

14.02. – 06.05. 2011

1.roč./2.st.

14.02. – 13.05.2011

2.roč./2.st.

07.02. – 18.03.2011

Zápočty je možné získať do:

10.06.2011

Skúšobné obdobie (okrem 2.roč./2.st.) :

16.05. – 08.07. 2011

Skúšobné obdobie (2.roč./2.st.) :

21.03. – 15.04. 2011

Termín pre uzavretie predmetov pre študentov, ktorí absolvujú bakalársku štátnu skúšku v
riadnom termíne:

10.06.2011

Termín pre uzavretie predmetov pre študentov, ktorí absolvujú štátnu skúšku (inžiniersku) v
riadnom termíne:

15. 04. 2011

Termín odovzdania bakalárskej práce:

16.05.2010

Termín odovzdania diplomovej práce:

22. 04. 2011

Štátna skúška v ižinierskom študijnom programe: 23. – 26.05.2011
Promócie inžinierskeho stupňa:

17.06.2011

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe: 20. – 22.06.2011
Promócie bakalárskeho stupňa:

30.06.2011

Prijímacie skúšky:

14.06.2011

Termín odovzdania bakalárskej a diplomovej práce v opravnom termíne: 01.08.2010
Opravný/náhradný termín štátnych skúšok:
Hlavné prázdniny :

24.08.2011
09. 07.2011 – 31.08.2011

Harmonogram doktorandského štúdia
Zápis do 1. ročníka:

10.09.2010

Vypracovanie individuálnych študijných a vedeckých programov doktorandov: 17.09.2010
Schválenie individuálnych študijných a vedeckých programov doktorandov:

24.09.2010

Vypísanie termínov konzultácií jednotlivých predmetov
- pre zimný semester:

október 2010

- pre letný semester:

február 2011

Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške:

31.01.2011

Vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2011/2012 a ich schválenie vedeckou
radou:

apríl 2011

Vyhlásenie prijímacieho konania na akademický rok 2010/2011

apríl 2011

Termín odovzdania dizertačnej práce

apríl 2011

Odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2010/2011 15.06.2011
Ročné hodnotenie doktorandov:

23.08.2011

Termín prijímacej skúšky pre akademický rok 2010/2011

07.07.2011

