
UPRAVENÝ HARMONOGRAM LS AR 2019/2020  

v súlade s „Opatrením dekana“ 

 zo dňa 26.3.2020 

 

Výučba a skúškové obdobie letného semestra 

Bloková výučba doktorského štúdia 

Výučba 6. VL a 6. ZL od 02.09.2019 do 01.05.2020                        dištančná forma 

Letný semester 

Výučba                                          od 10.02.2020 do 15.05.2020 (14 t.)            dištančná forma      

Bloková výučba 10. semestra 
doktorského štúdia (VL, ZL)  

od 10.02.2020 do 12.06.2020                        dištančná forma 

Skúškové obdobie                    od 18.05.2020 do 30.06.2020 (6 t.)              dištančná forma 

Bloková výučba študentov 4. 
semestra magisterského štúdia a 6. 
semestra bakalárskeho štúdia 

od 10.02.2020 do 15.05.2020                        dištančná forma 

Zverejnenie tém záverečných prác 
v AIS 

do 10.04.2020                                                             bez zmeny 

Odovzdávanie ZP študentov 2. roka 
magisterského štúdia a 3. roka 
bakalárskeho štúdia 

do 30.04.2020                                                   zmena termínu 

Odovzdávanie DP študentov 5. VL 
a 5. ZL 

do 30.06.2020                                                            bez zmeny 

Odborná prax podľa zverejnených informácií                                bez zmeny 

Hlavné prázdniny od 01.07.2020 do 31.08.2020                                  bez zmeny 

Konanie skúšok v súlade 
s legislatívou fakulty 

od 17.08.2020 do 21.08.2020                                  bez zmeny 

Štátne skúšky  

Magisterského a bakalárskeho 
štúdia:  

od 15.06.2020 do 19.06.2020                                riadny termín 
od 17.08.2020 do 21.08.2020                                     bez zmeny       

Doktorského štúdium VL: 

od 18.05.202O do 22.05.2020                                     bez zmeny 

od 08.06.2020 do 12.06.2020         náhrada za zrušený termín 
z predmetov CH a IM 

od 22.06.2020 do 26.06.2020         opravný /náhradný termín         

od 17.08.2020 do 21.08.2020                                     bez zmeny       

Doktorské štúdium ZL: 

od 18.05.202O do 22.05.2020                                     bez zmeny 

od 08.06.2020 do 12.06.2020         náhrada za zrušený termín 
z predmetov CH a IM 

od 22.06.2020 do 26.06.2020         opravný /náhradný termín         

od 17.08.2020 do 21.08.2020                                     bez zmeny       

Promócie absolventov 

25.06 a 26.06.2020                                                            zrušené  
Ak pominú dôvody spojené s obmedzeniami nariadenými 
vládou termín promócie bude zverejnený na webovom sídle 
fakulty.     



 

Prijímacie konanie 

Termín podávania prihlášok 

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

do 29.02.2020                                            ukončené 

na 3. stupeň štúdia do 31.05.2020                                           bez zmeny 

Termín konania prijímacej skúšky 

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

Fyzioterapia - talentová skúška 07.05.2020   zrušená  
 

Písomný test pre všetky študijné programy:    zmena 
29.06.2020 - 03.07.2020 
Náhradný termín: 07.07.2020 

Doktorandské štúdium na základe schválených podmienok           bez zmeny 

Dôležité informácie 

Výučba a skúšky prebiehajú dištančnou formou.  

Dekanské voľno  09.04.2020                                                      zrušené 

Rektorské voľno 14.04.2020                                                      zrušené  

 
 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 26.03.2020     prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
                 dekan 


