
 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ZIMNÉHO SEMESTRA 2021-2022 

DÔLEŽITÉ WEBSTRÁNKY  

➢ k ZS 2021/2022 (aktuálne informácie) 

➢ k bc. a mgr. štúdiu celkovo (študijné plány, študijní poradcovia, študijný poriadok, praxe a pod.) 

➢ k DPŠ štúdiu1 

➢ Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov 

➢ Príručka pre končiace ročníky 

➢ Prezentácia zo zápisov 

OPATRENIA COVID-19 

➢ V prípade choroby je nutné hlásenie: 

o tajomníkovi fakulty 

o dotazník 

➢ Opatrenie dekana 7/2021 

HARMONOGRAM ZIMNÉHO SEMESTRA A VÝUČBA  

➢ Kombinovaná výučba (prezenčne + online): informácia o online predmetoch bude v AISe a na webe 
katedier (najneskôr 17. 9. 2021); sledujte rozvrh, je možná zmena miestností na prezenčnú výučbu! 

➢ Manuál pre študentov k MS Teams 

Výučba v zimnom semestri sa začína 20. 9. 2021 o 12. 30  hod. podľa rozvrhu. 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 20. 9. 2021 o 11:00, Aula 
UK* 

Výučba v ZS 20. 9 – 17. 12. 2021 

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 13. 12. – 17. 12. 2021 

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP) 20. 9. – 22. 10. 2021 

Skúškové obdobie ZS 3. 1. – 11. 2. 2022 

*Plánované predbežne. 

Harmonogram AR 
 

ZÁPIS PREDMETOV V  AISE A PRIHLASOVANIE NA ROZ VRH 

➢ ideálne do 20. 9. 2021 

➢ zmeny do 1. októbra 2021, 23:59 hod. 

➢ V prípade zmien je potrebné predmet odpísať nielen z rozvrhu, ale aj zo zápisného listu!!! 

ŠTÁTNE SKÚŠKY  –  ZIMNÝ TERMÍN  

                                                                 

1 Podrobné informácie o organizácii DPŠ budú zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí do 15. septembra 2021.  

https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozoficka-fakulta-uk/article/prirucky-k-akademickemu-roku-20212022/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/doplnujuce-pedagogicke-studium/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_pre__nielen__pre_prvakov_2021.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_pre_konciacich_studentov_2021.docx.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/2021-2022_zapis_bc_SJ.pdf
mailto:radoslav.stevcik@uniba.sk
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&resource=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DeyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJkYXRhIjp7IklkZW50aXR5UHJvdmlkZXIiOiJBUzhoTUdGeURaUzFpdDdUTkZLZFJzbDNsMmZhalZlcmdjZ01HbFB2akJNSTBOdUp4WEROS0RCcmhUMm9ENE9MR0syNjlDeVB5MmlHTnQ1YnJGVlNnMlkiLCIucmVkaXJlY3QiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vUGFnZXMvUmVzcG9uc2VQYWdlLmFzcHg_aWQ9alVjeHpucHU1MHlHY0tXNTFSaUUtZXAtMEc4WFFzQk51MWR3MjljVmM4MVVRVUpWVmpWVVVqVlhNRGxKVTBsYVMwWTJSMUpLUjBkTE55NHUmc2lkPTgxZDllZjFmLWE2NGEtNDkxZS04YTY2LTcwMzdkMDgwN2EwNSJ9fQ&response_mode=form_post&nonce=637703087599164069.NDhhZmExYTAtZjZjZC00OTRjLWFhY2ItMzU0NGQ2OGY4MjFkNWQ2ZTY3ODUtNzhkYy00ZTg3LThkOGQtYjRmMDEzMTZiMmEx&redirect_uri=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Flanding&msafed=0&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.11.0.0
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/interne_materialy/opatrenia_dekana/OD_7_2021.pdf
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Manual_MS_Teams_studenti.pdf
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


 

 

! Študenti, ktorí plánujú ísť na štátne skúšky v AR 2021/2022 si musia predmety štátnej skúšky zapísať do 
zápisného listu, inak im prihlasovanie v AISe nebude fungovať! 

Zimný termín 2022 10. 1. – 28. 1. 2022 

Termín odovzdania záverečnej práce 3. 12. 2021 do 15:00 hod. 

Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 6. 12. – 10. 12. 2021 

  

ZÁVEREČNÉ PRÁCE  

➢ Termín odovzdania (pre tých, ktorí pôjdu na zimný termín ŠS): 3. 12. 2021, 15:00 hod. 

➢ Forma: len elektronicky 

➢ Skriptá 

➢ K dispozícii je celofakultný predmet v LS Základy akademického písania: FiF.KKIV/A-bo-IS-001/19 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA A PROMÓCIE                                   

Slávnostné podujatia sú nateraz neodporúčané, rozhodnutie o magisterských promóciách budeme 
komunikovať podľa situácie.  

ŠTIPENDIÁ  

Štipendiá 

PEDAGOGICKÉ PRAXE  

➢ realizovať čo najskôr 

➢ Presné inštrukcie k realizácii súvislej pedagogickej praxe poskytnú študentom koordinátori praxí na 
jednotlivých katedrách. 

EXKURZIE 

V prípade, že nebude možné ich zrealizovať, tieto kurzy Vám budú z AISu odpísané. 

KOMUNIKÁCIA  (RIEŠENIE ŠTUDIJNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ)  

➢ pri komunikácii je nevyhnutné používať univerzitné mailové kontá, 

➢ administratívne záležitosti riešia študijné referentky, ostatnú študijnú agendu študijní poradcovia 

➢ pri návšteve študijného oddelenia je nutné dodržiavať úradné hodiny 

➢ všeobecné tlačivo žiadosti 

➢ potvrdenie o návšteve školy 

Prosíme vás, aby ste si na vybavovanie záležitostí vymedzili dostatok času vopred, nakoľko vzhľadom na 
to, že je Vás na fakulte do 3000, nie je možné vybaviť všetko okamžite. Pokiaľ nedostanete odpoveď na 
mail ihneď, je potrebné počkať – na študijnom oddelení sa vybavuje obrovská študijná agenda, s ktorou 
síce bežne neprichádzate do kontaktu, ale študijné oddelenie ju musí zabezpečovať. Kontaktovanie iných 
osôb ako študijných referentiek alebo študijných poradcov, príp. kontaktovanie viacerých osôb naraz 
zbytočne zdržiava vybavovanie žiadostí. 

ŠTUDIJNÝ PORIADOK  

Študijný poriadok 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/bakalar_magister/Pisanie_a_obhajoba_zaverecnych_prac.pdf
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/stipendia/jednorazove-stipendium/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/tlaciva-studijne-zalezitosti/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/potvrdenie-o-navsteve-skoly/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

