Úprava termínov v harmonograme akademického roku 2019/2020
(13.05.2020)
Výučba a skúškové obdobie:
Letný semester
Výučba v letnom semestri

Výučba predmetov zaradených v 6. semestri bak.
študijných plánov (3. roč. Bc.)
Výučba predmetov zaradených v 4. semestri mgr.
študijných plánov (2. roč. Mgr.)
Skúškové obdobie
Skúškové obdobie pre 3. roč. Bc.
Skúškové obdobie pre 2. roč. Mgr.
Hlavné prázdniny
Rektorské a dekanské voľno:
Centrálna zmena rozvrhu výučby

Pôvodný termín
10.02.2020 - 30.06.2020
10.02.2020 - 15.05.2020
10.02.2020 - 30.04.2020
výučba predmetov na FF UPJŠ sa riadi podľa
harmonogramu FF UPJŠ
10.02.2020 - 17.04.2020
výučba predmetov na FF UPJŠ
sa riadi podľa harmonogramu FF UPJŠ
18.05.2020 – 30.06.2020
04.05.2020 – 05.06.2020
20.04.2020 – 24.04.2020
01.07.2020 - 31.08.2020
14.04.2020
22.04 a 23.04.2020
Výučba 07.05.2020 (štvrtok)
bude rozvrhovaná ako piatok

Upravený termín
nemení sa
dištančná forma do konca semestra,
experimentálna výučba sa realizuje
v náhradnom termíne, alebo sa predmet
presunie do ďalšieho roku štúdia
nemení sa

nemení sa
realizuje sa dištančnou aj prezenčnou formou
realizuje sa dištančnou aj prezenčnou formou
realizuje sa dištančnou formou
nemení sa
ruší sa
ruší sa
Výučba 07.05.2020 (štvrtok)
bude rozvrhovaná ako piatok

Pedagogické praxe - učiteľské štúdium
Výstupová priebežná prax pre 1. roč. Mgr.
Výstupová súvislá prax II pre 2. roč. Mgr.
Terénne cvičenia, exkurzie, odborné praxe:
Terénne cvičenie z botaniky
Terénne cvičenie zo zoológie
Mapovací kurz z humánnej geografie
Geologická exkurzia
Praktikum z topografického mapovania
Exkurzia z fyzickej geografie

6. 2. – 14. 5. 2020
prax uvedená v rozvrhových
akciách štvrtok 7. 05 – 14.25 hod.

znížený rozsah,
spresnenie podmienok

24.2. – 35.4.2020

znížený rozsah,
pomoc cvičným učiteľom

18.5. - 22.5. a 25.5.-29.5.2020
18.5. - 22.5. a 25.5.-29.5.2020
apríl 2020
18.5.-20.5. 2020
13.5.-15.5. 2020
18.5. - 23.5. 2020

leto/zníženie obsahu/
presun predmetu do ďalšieho roku
leto/jeseň
leto/jeseň

Zahraničná exkurzia

1.6. – 10.6. 2020

leto/jeseň

Termíny konania exkurzií, terénnych cvičení a telovýchovných sústredení dohodnú ústavy so študentmi. Študentom, ktorí absolvujú exkurziu alebo terénne
cvičenie sa skúškové obdobie predlžuje o jeden týždeň.
Záverečné práce, štátne skúšky a promócie:
Vypísanie tém záverečných prác (Bc. Mgr.) v AIS:
Vypísanie tém doktorandských prác (web + AIS)
Odovzdanie záverečných prác Bc.
Odovzdanie záverečných prác Mgr.

do 30.05.2020
do 31.03.2020
18.05.2020
30.06.2020*
30.04.2020
30.06.2020*

nemení sa
nemení sa

Do 08.06.2020
Do 30.06.2020*
15.06.2020 – 19.06.2020
24.08.2020 – 31.08.2020

nemení sa

nemení sa
nemení sa
nemení sa

Bakalárske štátne skúšky:
Prihlasovanie sa na štátnu skúšku
ŠS jednoodborové študijné programy
ŠS medziodborové študijné programy:
1. časť - Odbor bez Bc. práce
2. časť - Odbor s Bc. prácou a obhajoba 1. a 2. Časť

nemení sa
nemení sa

15.06.2020 – 19.06.2020
22.06.2020 – 26.06.2020
24.08.2020 – 31.08.2020

nemení sa

Do 30.04.2020
Do 30.06.2020*
18.05.2020 – 22.05.2020
24.08.2020 – 31.08.2020

nemení sa
nemení sa
nemení sa
nemení sa

11.05.2020 – 15.05.2020
11.05.2020 – 15.05.2020
18.05.2020 – 22.05.2020
25.05.2020 – 29.05.2020
25.05.2020 – 29.05.2020
24.08.2020 – 31.08.2020
17.08.2020 – 31.08.2020

nemení sa
25.05.2020 – 29.05.2020
nemení sa
nemení sa
01.06.2020 – 05.06.2020
nemení sa
nemení sa

29.06.2020
22.04.2020

29.06.2020 alebo október 2020
september 2020

Magisterské štátne skúšky
Prihlasovanie sa na štátnu skúšku
ŠS jednoodborové štúdium:
ŠS učiteľstvo akademických predmetov:
1. časť – nediplomový predmet FF
1. časť – nediplomový predmet PF
2. časť – pedagogika a psychológia
3. časť – diplomový predmet a obhajoba DP na FF
3. časť – diplomový predmet a obhajoba DP na PF
1., 2. a 3. časť
Obhajoby doktorandských dizertačných prác
Promócia absolventov
Mgr.
Zlatá promócia

Prijímacie konanie
Termín uzavretia prihlášok na I. stupeň:
Zverejnenie výsledkov PK na I. stupeň:
Podávanie elektronických prihlášok na II. stupeň:
Prijímacie konanie na magisterské štúdium:
Zverejnenie výsledkov PK na II. stupeň:
Termín uzavretia prihlášok na III. stupeň:
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
Zverejnenie výsledkov PK na III. stupeň:
Výročné stretnutie akademickej obce:
Prírodovedecké dni
Sciencefest (Študentská vedecká konferencia a
sprievodné podujatia)
Zlatá promócia
Športový deň PF UPJŠ (Alpínka)
Koniec akademického roka
*v prípade konania štátnej skúšky v augustovom termíne

31.03.2020
12.06.2020
01.04.2020 – 30.06.2020
24.08.2020 – 31.08.2020
do 31.08.2020
31.05.2020
22.06.2020 - 30.06.2020
do 06.07.2020
marec 2020
V dňoch 22.04. a 23.04. sa výučba nekoná

30.04.2020
10.07.2020
01.04.2020 – 15.07.2020
nemení sa
nemení sa
30.06.2020
06.07.2020 - 10.07.2020
do 15.07.2020
bude doplnené
rušia sa okrem ŠVK

22.04.2020

fakultné kolo ŠVK 13.05.2020

22.04.2020
23.04.2020
31.08.2020

september 2020
ruší sa
nemení sa

