
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA FSŠ  VŠD 

2020 /2021 

Akreditovaný študijný program  3.1.14  Sociálna práca 

Metóda štúdia 

Dištančná 

(MS TEAMS, SKYPE) 

 
 

ZIMNÝ SEMESTER 7.9.2020 - 28.2.2021  

Výučba  5.10.2020 - 15.12.2020 

Skúškové obdobie 15.12.2020 – 28.2.2021 

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 

v  septembri cca 25.9.2020 

 

LETNÝ SEMESTER 

 

1.3.2021 – 31.8.2021 

 

 

Výučba  

 

 

1.3.2021 – 14.5.2021 

Skúškové obdobie pre I.II. ročník Bc. 

štúdia  a I. ročník Mgr. štúdia 

 

17.5.2021  – 31.8.2021 

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 

20.2.2021 

Končiace ročníky III. Bc., a II. Mgr. 

musia mať uzatvorený ročník   

 

21.5.2021 



Odovzdanie bakalárskych, 

diplomových prác k 

prvému  termínu  štátnych skúšok 

24.5.2021  

do 10.5.2021 

Odovzdanie bakalárskych, 

diplomových prác k druhému 

termínu obhajoby prác a  štátnych 

skúšok 

 

7.11.2021 

 

Odovzdanie posudkov školiteľov  

a oponentov záverečných prác k 

prvému  
štátnych skúšok 

 

do 3.06.2021 

 

Prvý  termín  záverečných skúšok 

S metódou štátnic (dištančná alebo 

prezenčná) bude študent  včas 

oboznámený  

 

7.6.2021 – 11.6.2021 

 

 

Druhý  termín štátnic 

 

15.11.2021- 16.11.2021 

Výber, prihlasovanie a schválenie tém 

bakalárskych a diplomových prác na 

akademický rok 2021-2022 

 

od 31.5. 2021 - 31.10.2021 

  

Promócie Bc., Mgr. 

 

Podľa odporúčania ÚVZ SR 

RIGORÓZNE KONANIA 

Termíny 

V prípade zmeny, alebo nepredvídaných okolností sa upravený konkrétny termín  zverejňuje 5 dní 

pred rigoróznym konaním na webovom sídle FSŠ VŠD 

 II. kvartál 7.6.2021 -  11.6.2021 

IV. kvartál   

15. 11. – 16.11.2021 

Pre konkrétnejšie informácie k rigoróznemu konaniu kontaktujte 

dekanku FSŠ  +421902898868 



 

 

ZÁPIS ŠTUDENTOV  

na I. a II. stupeň VŠ na AR 2020/2021  

 

Zápis študentov je elektronicky  -  nevyžaduje sa prítomnosť študenta. 

Študent bude zapísaný do systému AIS automaticky  po zaplatení školného. 

Informácie:  Lucia Schmidtová -   študijná referentka FSŠ 

Kontakt: 

+421 031/7732871 

lucia.schmidtova@vsdanubius.sk       

Dekanka FSŠ VŠD  

+421 0902 898 868 

petronela.sebestova@gmail.com 

 

 

ZMENA  DODATKU HARMONOGRAMU  AR  2020/2021 

VYHRADENÁ! 


