
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA FSŠ  VŠD 

2022 /2023 

Akreditovaný študijný program  33.  Sociálna práca 

Metóda štúdia 

Kombinovaná ( t.j. prezenčná a dištančná) 

(dištančná metóda prostredníctvom MS TEAMS, SKYPE) 

 
 

ZIMNÝ SEMESTER 1.9.2022 - 28.2.2023  

Výučba  8.10.2022 - 17.12.2022 

Skúškové obdobie pre všetky ročníky 18.12.2022 – 28.2.2023 

Každý študent obdrží podklady na ZS (rozvrh hodín, harmonogram AR, 

konzultačné hodiny, mailové adresy učiteľov, prednášky, metódy skúšky, 

povinnú literatúru a ostatné pokyny  k predmetom v ZS na svoju mailovú adresu  

najneskôr do 29.9.2022. 

 

LETNÝ SEMESTER 

 

1.3.2023 – 31.8.2023 

Výučba  1.3.2023 – 14.5.2023 

Skúškové obdobie pre I.II. ročník Bc. 

štúdia  a I. ročník Mgr. štúdia 

 

15.5.2023  – 31.8.2023 

Každý študent obdrží podklady na LS (rozvrh hodín, konzultačné hodiny, 

mailové adresy učiteľov, prednášky, metódy skúšky, povinnú literatúru a 

ostatné pokyny   k predmetom v LS  na svoju mailovú adresu vo februári cca 

20.2.2023 

Skúškové obdobie pre končiace 

ročníky III. Bc., a II. Mgr. vrátane 

opravných skúšok 

do 21.5.2023 



Odovzdanie bakalárskych a 

diplomových prác k 

prvému  termínu  štátnych skúšok 

24.5.2021  

do 14.5.2023 

Odovzdanie bakalárskych, 

diplomových prác k druhému 

termínu  štátnych skúšok 

 

Do 13.8.2023 

Odovzdanie bakalárskych, 

diplomových prác k jesennému 

termínu obhajoby prác a  štátnych 

skúšok 

 

4.11.2023 

 

Odovzdanie posudkov školiteľov  

a oponentov záverečných prác k 

prvému termínu 

štátnych skúšok 

 

do 30.05.2023 

 

Prvý  termín  štátnych  skúšok 

dištančnou alebo prezenčnou metódou 

bude študentovi  včas oznámený 

 

 

5.6.2023 – 9.6.2023 

 

 

Druhý  termín štátnych skúšok 

dištančnou alebo prezenčnou metódou 

bude študentovi  včas oznámený 
 

 

24.8.2023-25.8.2023 

Predbežný jesenný termín štátnych 

skúšok  
dištančnou alebo prezenčnou metódou 

bude študentovi  včas oznámený, 

študenti musia o jesenný termín 

požiadať písomne dekanku a uviesť 

zreteľa hodné dôvody  

 

20.11.2023- 21.11.2023 

 

Výber, prihlasovanie a schválenie tém 

bakalárskych a diplomových prác na 

akademický rok 2023-2024 

 

od 31.5. 2022 - 31.8.2022 

Promócie Bc., Mgr. podľa odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR 



ZÁPIS ŠTUDENTOV FSŠ 

na I. a II. stupeň VŠ na AR 2022/2023  

Zápis študentov je elektronicky  -  nevyžaduje sa prítomnosť študenta. 

 

Študent bude zapísaný do systému AIS automaticky  po zaplatení školného. 

Informácie:  PhDr. Jana Laščiaková, PhD. – prodekanka FSŠ pre štúdium 

+421 918 818 942 

 

Dekanka FSŠ VŠD  

+421 902 898 868 

petronela.sebestova@gmail.com 

 

ZMENA  DODATKU HARMONOGRAMU NA AR  2022/2023 VYHRADENÁ! 

 

 

RIGORÓZNE KONANIA 

Termíny 

Presný termín  sa zverejňuje 5 dní pred rigoróznym konaním na webovom sídle FSŠ VŠD 

o ktorom bude rigorozant upovedomený aj písomne 

 

15.11.2022-16.11-2023 

 

 

27.2.2023-28.2.2023 

 

5.6.2023 -  9.6.2023 

 

20. 11.2023 – 21.11.2023 



Konkrétnejšie informácie k rigoróznemu konaniu Vám poskytne mailom alebo 

telefonicky: 

dekanka FSŠ  +421902898868  

prodekanka FSŠ pre štúdium +421918818942 

Zásady rigorózneho konania nájdete na linku: 

https://fss.vsdanubius.sk/Uchadzaci/Rigorozne-konanie 

 


