
 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 

Zápis na štúdium 

do 1. roka štúdia - výučba v slovenskom jazyku 21.08.2017 

do 1. roka štúdia - výučba v anglickom jazyku 07.09.2017 a 08.09.2017 

do ďalšieho roka štúdia podľa rozpisu  

centrálna zmena v rozvrhu výučby 
výučba 09.05.2018 bude rozvrhovaná 
ako utorok 

Výučba a skúškové obdobie 

bloková výučba doktorského štúdia 

výučba 6. VL a 6. ZL od 04.09.2017 do 27.04.2018 

výučba 5. ZL  v ZS začína 04.09.2017 

Zimný semester 

výučba od 18.09.2017 do 22.12.2017  

skúškové obdobie od 02.01.2018 do 09.02.2018  

zimné prázdniny od 25.12.2017 do 01.01.2018 

Letný semester 

výučba od 12.02.2018 do 18.05.2018  

skúškové obdobie od 21.05.2018 do 29.06.2018 

bloková výučba študentov 6. semestra bakalárskeho  
štúdia 

od 12.02.2018 do 18.05.2018 

zverejnenie tém záverečných prác v AIS do 13.04.2018 

odovzdávanie ZP študentov 3. roka bakalárskeho štúdia do 06.04.2018 

odovzdávanie DP študentov 5. VL a 5. ZL do 29.06.2018 

odborná prax podľa zverejnených informácií 

hlavné prázdniny od 01.07.2018 do 31.08.2018 

Štátne skúšky a promócie 

Štátne skúšky 

Obhajoby DP študentov 6. VL a 6. ZL od 11.09.2017 do 14.09.2017 

Štátne skúšky doktorského a bakalárskeho štúdia podľa Harmonogramu štátnych skúšok 

Promócie absolventov 28.06.2018 a 29.06.2018 

Prijímacie konanie 

Termín podávania prihlášok 

na 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia (doktorský) do 28.02.2018 

na 3. stupeň štúdia do 31.05.2018 

 



Termín konania prijímacej skúšky 

1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia (doktorský) 

Fyzioterapia: talentové skúšky 14.5.2018 
písomný test: 
11.06.2018 - 15.06.2018 
náhradný termín: 19.06.2018 

Doktorandské štúdium na základe zverejnených podmienok 

Harmonogram podujatí 

Úvodné sústredenie študentov 1. roka štúdia (v SJ) 21.08.2017, 8.30 hod., Aula LF UPJŠ 

Úvodné sústredenie študentov 1. roka štúdia (v AJ) 07.09.2017, 8.30 hod., P1 LF UPJŠ 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 18.09.2017 o 10.00 hod. 

Deň otvorených dverí na fakulte 08.02.2018 

Dekanské voľno  31.10.2017, 29.03.2018 

Zlatá promócia  20.10.2017 

Imatrikulácia 16.11.2017 

Rektorské voľno 
18.09.2017 od 9.00 do 12.00 hod. 
03.04.2018 

Študentská vedecká konferencia apríl 2018 

 
V súlade s čl. 14 ods. 3 a čl. 13 ods. 14 Študijného poriadku LF UPJŠ v Košiciach (ďalej 
„ŠP“) študent, ktorý má splnené podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia do konca 
skúškového obdobia v letnom semestri, t.j. do 29.06.2018 a v súlade s Príkazom 
dekana č. 4/2017, ktorým sa určujú výnimky z niektorých ustanovení Študijného 
poriadku UPJŠ LF sa môže v termíne od 13.08.2018 do 17.08.2018 prihlásiť na 
skúšku, ak má nevyčerpaný termín alebo mu môže byť udelené hodnotenie „absolvoval“.  

Študentovi, ktorý do 17.8.2018 nezíska:  
- po 1. roku štúdia minimálne 40 kreditov (kredity za uznané predmety 

z predchádzajúceho štúdia sa pri kontrole splnenia tejto podmienky nezapočítavajú),  
-  minimálne 90 kreditov za každé štyri po sebe nasledujúce semestre,  
-  kredity za opakovane zapísaný predmet,  
bude štúdium ukončené v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách. 

Harmonogram AR 2017/2018 schválený vedením fakulty dňa 13.3.2017. 

Úpravy v harmonograme AR 2017/2018 boli schválené AS LF UPJŠ v Košiciach dňa 20.9.2017. 
 
 
 
 
 
 
           prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
              dekan fakulty 



HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK AR 2017/2018 
 

ŠTÁTNE SKÚŠKY Termín konania 

Doktorské študijné programy 

rozpis predmetov štátnej skúšky je súčasťou rozvrhu  

Nelekárske študijné programy 

Fyzioterapia I. 
praktická  04.06.2018 

teoretická  05.06.2018 

Ošetrovateľstvo 
praktická  04.-05.06.2018 

teoretická  06.-07.06.2018 

Verejné zdravotníctvo I. teoretická 07.06.2018 

ŠTÁTNE SKÚŠKY - opravné a náhradné termíny  

Všeobecné lekárstvo 

Gynekológia a pôrodníctvo 
Chirurgia  
Interná medicína 
Pediatria 

od 11.06.2018 do 15.06.2018 
od 13.08.2018 do 17.08.2018 

Zubné lekárstvo 

Interná medicína 19.01.2018 

Chirurgia 05.01.2018 

Maxilofaciálna chirurgia  
Ortopedické zubné lekárstvo 
Terapeutické zubné lekárstvo 

od 11.06.2018 do 15.06.2018 
od 13.08.2018 do 17.08.2018 

Nelekárske študijné programy 

Fyzioterapia 17.08.2018 

Ošetrovateľstvo 16.08.2018 

Verejné zdravotníctvo 17.08.2018 

 

 
 


