ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K UKONČENIU ZIMNÉHO SEMESTRA 2020-2021

OPATRENIA COVID-19
Opatrenie dekana 11/2020:
- skúšky, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác na všetkých troch stupňoch štúdia vo všetkých študijných
programoch, záverečné skúšky DPŠ – dištančne (MS TEAMS)
- ak študent nemá vhodné technické podmienky, budú mu vytvorené v priestoroch katedry - informovať
študijného poradcu najmenej desať kalendárnych dní pred termínom skúšky
- prihlasovanie na všetky skúšky – cez AIS

HARMONOGRAM ŠTÚDIA
ZIMNÝ SEMESTER
Výučba v ZS
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)
Skúškové obdobie ZS

21. 9. – 18. 12. 2020
14. 12. – 18. 12. 2020
4. 1. – 12. 2. 2021

Celý harmonogram

ŠTÁTNE SKÚŠKY A ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY DPŠ

Zimný termín 2021
Termín odovzdania záverečnej práce
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e
web:
Štátne skúšky
Záverečná skúška

11. 1. – 29. 1. 2021
4. 12. 2020 do 15:00 hod.
7. 12. – 11. 12. 2020

1. Študent sa môže prihlásiť na každú záverečnú alebo štátnu skúšku samostatne (aj na obhajobu). Prvý termín
je riadny, nárok je ešte na dva opravné (v ďalšom termíne tohto akad. roka, resp. v termínoch v nasledujúcom
AR). Spôsob prihlasovania: Štátne skúšky
2. V AISe sú len rámcové termíny; presné termíny a harmonogramy zverejnia katedry na svojich webových
stránkach!
3. Knižnica: nutné po štátnej skúške vrátiť všetky požičané knihy, a to:
- osobne v centrálnej požičovni (Múzejná ulica, 3. poschodie, č. d. 301),
- cez bibliobox v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici č. 2 (počas otváracích hodín fakulty),
- v katedrovej knižnici,
- kuriérom alebo poštou na adresu:
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
Po uplynutí výpožičnej lehoty knižnica začne s vymáhaním dokumentov v súlade s Knižničným a výpožičným
poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej
fakulty UK v Bratislave.
Sankčné poplatky za neskoré predĺženie vypožičaného dokumentu a neskoré vrátenie vypožičaného
dokumentu je 1 deň /1 dokument = 0,10 EUR, riaditeľská upomienka 10,00 EUR a Pokus o zmier 15,00 EUR.
Po bezvýslednom upomínaní začne knižnica vymáhať vypožičaný dokument súdnou cestou a o tejto
skutočnosti bude informovať študijné oddelenie.
4. Celý priebeh štátnej skúšky, dizertačnej skúšky a obhajoby záverečnej alebo dizertačnej práce sa nahráva.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE
Termín odovzdania (pre tých, ktorí pôjdu na zimný termín ŠS): 4. 12. 2020, 15:00 hod.
Forma: len elektronicky
Web: Záverečné práce
Skriptá: Písanie a obhajoba závěrečných prác
Odovzdať poštou:
- titulný list práce
- 2x2 licenčné zmluvy z AISu (podpísané)

- všetko 2 pracovné dni pred obhajobou
- neplatí pre práce DPŠ
web: Záverečné práce
Posudky budú v AISe 3 pracovné dni pred obhajobou.

MANUÁLY NA SKÚŠKY, ŠTÁTNE A ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY DIŠ TANČNE
Opatrenie dekana fakulty č. 11/2020 – prílohy
- vstup až po prihlásení!

RÔZNE
V prípade ďalších otázok kontaktujte:
- študijných poradcov,
- študijné referentky.

