
Harmonogram akademického roka 2012/2013 FF KU 
tematické usporiadanie 

  
Výučbové a skúškové obdobie v zimnom a letnom semestri 
akademického roka 2012/2013  
výučbové obdobie v zimnom semestri 17. 9. 2012 – 14. 12. 2012 
skúškové obdobie v zimnom semestri 17. 12. 2012 – 1. 2. 2013 
skúškové obdobie v zimnom semestri pre prihlásených na štátnu 
skúšku 17. 12. 2012 – 25. 1. 2013 
  
výučbové obdobie v letnom semestri  11. 2.  2013 – 10. 5. 2013 
skúškové obdobie v letnom semestri 13. 5.  2013 – 21. 6. 2013 
  
Akademické slávnosti  

slávnostné otvorenie akademického roka 
 

26. 9. 2012 

 
stretnutie študentov prvého ročníka bakalárskych a magisterských 
študijných programov s členmi katedier 25. 9. 2012 
slávnostné zakončenie akademického roka 
 

7. 5. 2013 
 

promócie pre absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia 
z akademického roku 2011/2012  09. 10. 2012 

promócie pre absolventov v akademickom roku 2012/2013 
10. 6. 2013 – 14. 6. 2013  
(12. 6. magisterské promócie) 

promócie absolventov rigorózneho konania 12. 10. 2012 
promócie absolventov doktorandského štúdia 3. 10. 2012 
  
Pedagogické praxe  
zimný semester  

PP2 – výstupová (1. roč. mgr.) 
21. 9. 2012 – 26. 10. 2012 – jeden 
deň v týždni – piatok (prvý 
predmet) 

 
2. 11. 2012 – 7. 12. 2012 – jeden 
deň v týždni – piatok (druhý 
predmet) 

inštruktáž k praxi 
17. 9. 2012 – 20. 9. 2012 (dva 
predmety) 

školenie BOZP PO k praxi apríl 2012 
 
PP4 – súvislá (2. roč. mgr.) 10. 9. 2012 – 7. 12. 2012  
inštruktáž k praxi a BOZP  apríl 2012 
 
letný semester  

PP1 – hospitačná  (3. roč. bc.) 12. 2. 2013 – 15. 2. 2013  
(prvý predmet) 

 
18. 2. 2013 – 22. 2. 2013  
(druhý predmet) 

školenie BOZP PO apríl 2012 



inštruktáž k praxi 11. 2. 2013 

PP3 – výstupová (1. roč. mgr.) 

15. 2. 2013 – 22. 3. 2013 – jeden 
deň v týždni – piatok (prvý 
predmet) 

 

29. 3. 2013 – 3. 5. 2013 – jeden 
deň v týždni – piatok (druhý 
predmet) 

inštruktáž k praxi 11. 2. 2013 – 14. 2. 2013 
  
Záverečné práce (bakalárske, diplomové), rigorózne práce  
zverejnenie tém záverečných (bakalárskych, diplomových) prác do 31.10. 2012 
vyhotovenie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, 
diplomovej) práce  do 31. 1. 2013 
odovzdanie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, 
diplomovej) práce na študijné oddelenie do 8. 2. 2013 
odovzdanie záverečných prác (bakalárskych a diplomových) prác 
– zimný termín štátnych skúšok 

do 15. 11. 2012 (bakalárske, 
diplomové práce) 

odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác do 31. 3. 2013  bakalárske práce 
 do 3. 4. 2013 diplomové práce 
odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác pre 
augustový termín štátnych skúšok  

do 19. 6. 2013 (bakalárske, 
diplomové) 

odovzdanie rigoróznych prác pre februárový termín obhajoby do 4. novembra 2012 

odovzdanie rigoróznych prác pre augustový termín obhajoby do 15. mája 2013 
  
Štátne skúšky  
zverejnenie formy štátnej skúšky do 17. 9. 2012 
zverejnenie téz na internete do 17. 9. 2012 
prihlásenie sa na štátnu skúšku prostredníctvom AIS Abakus 21 dní pred termínom skúšok 
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku vo 
februári 28. 1. 2013 – 1. 2. 2013 
štátne a rigorózne skúšky – február 4. 2. 2013 – 8. 2. 2013 
štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie (3. roč. 
bc.) 9. 4. 2013 
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku 
v máji 29. 4. 2013 – 10. 5. 2013 
štátne skúšky – máj 13. 5. 2013 – 24. 5. 2013 
štátne a rigorózne skúšky – august 19. 8. 2013 – 30. 8. 2013 
  
Kontrola študijných výsledkov  
kontrola študijných výsledkov študentov 1. ročníka 4. 2. 2013 – 8. 2. 2013 
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku vo 
februári 28. 1. 2013 – 1. 2. 2013  
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku 
v máji 29. 4. 2013 – 10. 5. 2013 
kontrola študijných výsledkov študentov všetkých ročníkov od 1. 7. 2013 
  
Podujatia odborného a informatívneho charakteru  



Deň otvorených dverí KU 20. 2. 2013 
Školenie o bezpečnosti pri práci pre študentov september/október 2012  
  
Plánované dekanské a rektorské voľná   
dekanské voľno 31. 10. 2012, 2. 11. 2012 
rektorské voľno 28. 3. 2013, 2. 4. 2013 
  
Zápis na akademický rok 2013/2014 a začiatok zimného 
semestra v akademickom roku 2013/2014  
zápis študentov (1. ročník bc.) 2. – 3. 9. 2013 
zápis študentov (2. ročník bc.) 4. 9. 2013 
zápis študentov (3. ročník bc.) 5. 9. 2013 
zápis študentov (1. ročník mgr.) 6. 9. 2013 
zápis študentov (2. ročník mgr.) 9. 9. 2013 
  
začiatok zimného semestra v akademickom roku 2013/2014 16. 9. 2013 
  
Termíny podávania žiadostí:  
žiadosť o prerušenie štúdia 3 týždne pred začatím semestra 
žiadosť o zmenu  študijného programu do konca júla 
žiadosť o prestup z inej vysokej školy do konca júla 

 
do zápisu (na akademický rok) 
3 týždne pred začatím letného  

žiadosť o dištančnú, príp. kombinovanú metódu semestra (na letný semester) 
  
žiadosť o zanechanie štúdia priebežne 
žiadosť o vykonanie štátnej skúšky v AIS Abakus 21 dní pred termínom skúšok 
žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov do 14. 9. 2012 
 


