
Harmonogram akademického roka 2017/2018 

 

Výučbové a skúškové obdobie v zimnom a letnom semestri akademického roka 2017/2018 
Vyučovanie v zimnom semestri 11. september – 17.december  2017 
Skúškové obdobie v zimnom semestri 18. december 2017 – 4. február 2018 
Kontrola študijných výsledkov študentov 1. ročníkov 5. február – 9. február 2018  
Vyučovanie v letnom semestri 5. február  – 29. apríl 2018  (3. roč .Bc. štúdia)        

5. február – 27. máj 2018 (1. a 2. roč. Bc. štúdia) 
Skúškové obdobie 28. máj – 8. júl 2018 
Kontrola študijných výsledkov študentov všetkých 
ročníkov 

9. júl – 13. júl 2018 

Akademické slávnosti 
Slávnostné otvorenie akademického roka 27. september  2017 
Slávnostné zakončenie akademického roka 2. máj 2018 
Promócie pre absolventov bakalárskeho štúdia 25. jún – 29. jún 2018 

 
Promócie absolventov doktorandského štúdia 6. októbra 2017 
Záverečné práce (bakalárske, diplomové) práce 
Zverejnenie tém záverečných prác do 31. októbra 2017 
Vyhotovenie protokolu o zadaní záverečnej práce do 31. januára 2018 
Odovzdanie protokolu o zadaní záverečnej práce (na 
katedru) 

do 6. februára 2018 

Odovzdanie záverečnej práce do 31 .marca 2018 
Štátne skúšky 
Prihlásenie sa na štátnu skúšku prostredníctvom 
AIS2  

21 dní pred termínom skúšok 

Ďalší termín ŠS pre neprihlásených a  neúspešných 
študentov v ak. roku 2016/2017 

v termíne ŠS pre ak. rok 2017/2018 

Ošetrovateľstvo 
bakalársky stupeň   praktická časť 
                             teoretická časť 

 
9. máj – 18. máj 2018 
28. máj – 1. jún 2018 

Urgentná zdravotná starostlivosť 
bakalársky stupeň   praktická časť 
                             teoretická časť 

 
9. máj – 10. máj 2018 
22. máj – 23. máj 2018 

Fyzioterapia 
bakalársky stupeň  praktická časť 
                            teoretická časť 

 
2. máj – 9. máj 2018 
15. máj – 17. máj 2018 

Verejné zdravotníctvo 
bakalársky stupeň   praktická časť 
                             teoretická časť 

 
2. máj – 4. máj 2018 
14. máj – 16. máj 2018 

Laboratórne vyšetrovacie metódy 
bakalársky stupeň   praktická časť 
                             teoretická časť 

 
3. máj 2018 
14. máj 2018 

Rádiologická technika 
bakalársky stupeň  praktická časť 
                            teoretická časť 

 
9. máj – 11. máj 2018 
14. máj – 18. máj 2018 

Prijímacie skúšky 
Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. stupeň 
Fyzioterapia Bc. stupeň 
Fyzioterapia Mgr. stupeň 
Fyzioterapia PhD. stupeň  

 
11.jún – 15.jún 2018 
11.jún – 15.jún 2018 
14.jún 2018 
15.jún 2018 

Podujatia odborného a informatívneho charakteru 
Ružomberské zdravotnícke dni 2017 9.- 10. november 2017 
Deň otvorených dverí 6. február 2018 
Plánované rektorské voľná 
Rektorské voľno 29. marec a 3. apríl 2018 
Harmonogram zápisu študentov pre akademický rok 2018/2019 
bakalársky stupeň 
 
 
magisterský stupeň 

3. septembra 2018  1. ročník 
4. septembra 2018  2. ročník 
5. septembra 2018  3. ročník 
6. septembra 2018 

Začiatok zimného semestra v akademickom roku 
2018/2019 

10. septembra 2018 
 

Termíny podávania žiadosti 
Žiadosť o prerušenie štúdia 3 týždne pred začatím semestra 
Žiadosť o prestup z inej vysokej školy  do konca júla 
Žiadosť o zanechanie štúdia priebežne 
Žiadosť o vykonanie štátnej skúšky v AIS2 21 dní pred termínom skúšok 
 
 


