
 
 

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2017/2018 
 
 
Všeobecné ustanovenia 

Slávnostné otvorenie akademického roku 2017/2018 (aula UK) 25.09.2017 o 11:00 hodine.  

 

Zimný semester 

Výučba v zimnom semestri                                                                               25.09.2017 - 22.12.2017   
Pedagogická prax pre 2.ročník Mgr.stupňa učiteľského štúdia*                       25.09.2017 - 10.11.2017  
Skúškové obdobie                                                                                            02.01.2018 - 16.02.2018  
*Počas jesenných prázdnin na ZŠ a SŠ sa študenti zúčastňujú výučby na PriF UK podľa rozvrhu. 
Odovzdanie indexov na kontrolu výsledkov pre postup do LS (1.ročník) do 19.02.2018 vrátane  
(kontrolu možno robiť aj skôr, ak má študent splnené všetky povinnosti). 
 

Letný semester (pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia) 

Výučba v letnom semestri                                                                                 19.02.2018 - 11.05.2018  
Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe                                             14.05.2018 -  18.05.2018  
Pedagogická prax pre 1.ročník Mgr.stupňa učiteľského štúdia*                       19.02.2018 -  23.03.2018  
Pedagogická prax pre 3.ročník Bc.stupňa učiteľského štúdia*                         16.04.2018 -  27.04.2018   
Študentská vedecká konferencia                                                                      25.04.2018                                              
Skúškové obdobie                                                                                             21.05.2018 -  29.06.2018     
* 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 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia) 

Výučba v letnom semestri                                                                                 19.02.2018 - 20.04.2018   
Skúškové obdobie                                                                                             23.04.2018 - 25.05.2018  
Odovzdanie bakalárskych prác                                                                         do 28.05.2018 vrátane    
Prihlášky na štátne skúšky                                                                                do 28.05.2018 vrátane    
Odovzdanie indexov ku kontrole                                                                       do 28.05.2018 vrátane    
 
Obhajoby bakalárskych prác – riadne termíny                                            18.06.2018 - 29.06.2018  
Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny                                         20.08.2018 - 31.08.2018  
                                                                                                                     
 
Letný semester (pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia) 

Výučba v letnom semestri                                                                                 19.02.2018 - 13.04.2018  
Skúškové obdobie                                                                                             16.04.2018 - 04.05.2018   
Odovzdanie diplomových prác                                                                          do 09.05.2018 vrátane   
Prihlášky na štátne skúšky                                                                                do 09.05.2018 vrátane   
Odovzdanie indexov na kontrolu                                                                       do 09.05.2018 vrátane    

Štátne skúšky – jednoodborové štúdium                                                     28.05.2018 - 15.06.2018  
Štátne skúšky – pedagogické kombinácie                                                   28.05.2018 -  22.06.2018   
Štátne skúšky – opravné termíny                                                                  20.08.2018 -  31.08.2018  
 

Štátnym skúškam spravidla predchádza obhajoba bakalárskej, resp. diplomovej práce. Žiadny z termínov 
štátnej skúšky (ani obhajoba práce) nesmie predchádzať termínu uvedenému v tom to harmonograme! 
 


