
ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM ORGANIZÁCIE 

DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU          

2018 – 2019 
 

Slávnostné otvorenie akademického  roka 2018-2019 
 

Začiatok akademického roka  1.9.2018 

Koniec akademického roka 31.8.2019 

Zápis študentov -  Študenti 1. ročníka  DF a EF  -    9.00 hod. 3.9.2018 

                              Študenti 2. ročníka  DF a EF  -  10.00 hod. 3.9.2018 

                              Študenti 3. ročníka  DF a EF  -  10.00 hod. 3.9.2018 

                              Študenti 4. ročníka  DF a EF  -  11.00 hod. 3.9.2018 

                              Študenti 5. ročníka  EF           -  11.00 hod. 3.9.2018 

Vypracovanie hodnotení plnenia individuálnych študijných plánov  

doktorandov školiteľmi za rok 2018 - 2019           

 

do 31.8.2019 

Povinnosti študentov 1. ročníka  DF a EF štúdia  

Vypracovanie individuálnych študijných a vedeckých plánov 

doktoranda 

do 30.9.2018 

Vypracovanie metodiky dizertačnej práce                                             do 30.11.2018 

Predloženie zoponovanej metodiky a prerokovanej na zasadnutí katedry 

a odborovej komisie 

do 31.12.2018 

Povinnosti študentov 2. ročníka DF  štúdia  

Absolvovanie odbornej  skúšky z vybraného svetového jazyka do 31.1.2019 

Termín podania žiadosti o vykonanie štátnej dizertačnej skúšky do 31.3.2019 

Termín predloženia zoponovanej písomnej práce k dizertačnej skúške do 30.4.2019 

Termín dizertačnej skúšky              3.6.2019 

Termín opravnej dizertačnej skúšky          19.8.2019 

Povinnosti študentov 3. ročníka EF štúdia  

Termín podania žiadosti o vykonanie štátnej dizertačnej skúšky do 31.3.2019 

Absolvovanie odbornej  skúšky z vybraného svetového jazyka do 31.1.2019 

Termín predloženia zoponovanej písomnej práce k dizertačnej skúške do 30.4.2019 

Termín dizertačnej skúšky    3.6.2019 

Termín opravnej dizertačnej skúšky     19.8.2019 

Povinnosti  študentov 4. ročníka DF a  5. ročníka EF štúdia  

Termín podania žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej práce 

a odovzdanie dizertačnej práce 

do 31.3. 2019 

Obhajoby dizertačnej práce 25.-26.6.2019 

Náhradný termín obhajoby dizertačnej práce                                                      19.8.2019 

Promócie  4.10.2019 

Všeobecné termíny  

Zapísanie výsledkov zápočtov a skúšok  do UIS do 31.7.2018 

Vypísanie termínov pre zabezpečenie výučby povinných a voliteľných 

predmetov gestormi predmetov                    

do 30.9.2018 

 

Vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2019-2020 do 28.02.2019 

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium  

pre akademický rok 2019-2020 

apríl 2019 

Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok  

2019-2020 

do 31.5. 2019 

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019-

2020 

24.6. 2019 

Vysvetlivky: DF – denná forma štúdia, EF – externá forma štúdia 

 



 


