AKADEMICKÝ KALENDÁR BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA
AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020
pôvodný termín,

nový termín

7.1.2020

Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.

14.1.2020

Zimný termín konania štátnych skúšok.

14.2.2020

Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.

4.2.-11.2.2020

Úpravy v povinne voliteľných a výberových predmetov cez systém e-vzdelávanie
pre letný termín príslušného akademického roka.

12.2.2020

Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.

13.2.2020

Deň otvorených dverí v Žiline.

14.2.2020

Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.

17.2.2020

Začiatok vyučovania v letnom semestri.

21.2.2020

Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme
„Záverečné práce“.).

9.3.2020

Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský
systém VZDELÁVANIE.

11.-31.3.2020

Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní
bakalárskych resp. diplomových prác.

31.3.2020
30.4.2020

Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom
akademickom roku.

9.4.2020
4.5.2020

Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu
záverečnej práce - výhradne v elektronickej forme.

16.4.2020
27.4.2020

Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu
záverečnej práce - výhradne v elektronickej forme.

30.4.2020
25.5.2020

Stanovený termín na odovzdanie diplomových prác pri konaní štátnej skúšky v
letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho
štúdia. Spôsob odovzdania práce je upravený osobitným usmernením.

7.5.2020
18.5.2020

Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác pri konaní štátnej skúšky v
letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho
štúdia. Spôsob odovzdania práce je upravený osobitným usmernením.

15.5.2020

Ukončenie vyučovania v letnom semestri.

18.5.2020

Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.

29.5.2020

Posledný termín na uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. Kontrola
štúdia sa uskutoční výhradne elektronicky. Spôsob uzatvorenia tretieho ročníka
bakalárskeho štúdia je upravený osobitným usmernením.

29.5.2020
5.6.2020

Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia. Kontrola
štúdia sa uskutoční výhradne elektronicky. Spôsob uzatvorenia druhého ročníka
inžinierskeho štúdia je upravený osobitným usmernením.

4.6.2020
7.7.2020

Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia. Ďalšie upresňujúce
informácie budú včas poskytnuté.

5.6.2020
12.6.2020

Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.

9.-10.6.2020
16.-17.6.2020

Letný termín konania štátnych skúšok pre bakalárske štúdium.

11.6.2020
Nový termín

Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Presný termín bude
zverejnený v závislosti od termínu maturít.

15.-17.6.2020
22.-24.6.2020

Letný termín konania štátnych skúšok pre inžinierske štúdium.

29.6.2020
Nový termín

Promócie pre študentov druhého stupňa sa budú konať v jeseni 2020 (termíny
budú stanovené neskôr). V prípade potreby si diplomy absolventi vyzdvihnú na
študijnom referáte po vzájomnej dohode skôr.

30.6.2020
Zrušené

Promócie pre študentov prvého stupňa sa nebudú konať, diplomy si absolventi
vyzdvihnú na študijnom referáte po vzájomnej dohode (napr. v prvom semestri
inžinierskeho štúdia).

2.-3.7.2020
Nový termín

Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov. Presný
termín bude zverejnený v závislosti od termínu maturít.

10.7.2020
20.7.2020

Oznámenie o výsledku – rozhodnutie o prijatí na štúdium v inžinierskych študijných
programoch bude zasielané poštou na adresu uchádzača.

10.7.2020

Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.

10.7.2020

Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na
študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri
akademického roka 2020 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.

14.7.2020

30. výročie vzniku FRI.

28.8.-2.9.2020

Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez
elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka
2020/2021.

31.8.2020

Ukončenie akademického roka 2019/2020.

