Vzdelávací a konzulta ný inštitút v Bratislave
Akademický rok 2022/2023 začína 1. 9. 2022 a končí 31. 8. 2023.
BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – BRATISLAVA

Ukon enie LS 2021/22 a štátnej závere nej skúšky (ŠZS) – jesenný termín
(študenti 2. ro níka Mgr. studia v AR 2021/22)
Termín na odovzdanie DP a prihlášky na ŠZS
29.7.2022 (piatok)
Štátne záverečné skúšky – odborné predmety a obhajoba
24.8.2022 (streda)
Zimný semester
Zápisy k štúdiu do AR 2022/2023
1. ro ník prezen né a kombinované štúdium
Priebežne počas úradných hodín ŠO
2. ro ník prezen né štúdium
12.9.2022 o 9:00
3. ro ník prezen né štúdium
12.9.2022 o 11:00
2. ro ník a 3. ro ník kombinované štúdium
12.9.2022 – 23.9.2022 online
Imatrikulácia
október 2022
Organizácia zimného semestra
Výučba
26.9.2022-23.12.2022
Rektorské voľno
31.10.2022,
Skúškové obdobie
2.1.2023-18.2.2023
Opravný termín štátnej závere nej skúšky /ŠZS/ - študenti 2.ro . Mgr. štúdia v a.r.
2021/2022
Odovzdanie DP a prihlášky k ŠZS na január 2023
1.12.2022 (štvrtok)
Štátne záverečné skúšky
27.1.2023 (piatok)
Letný semester
Organizácia letného semestra
Výučba
Rektorské voľno
Skúškové obdobie
Výučba – 3. ročník Bc. a 2. ročník Mgr.
Skúškové obdobie – 3. ročník Bc. a 2. ročník Mgr.

20.2.2023 - 21.5.2023
6.4.2023 (štvrtok)
22.5.2023 - 30.6.2023
20.2.2023 – 30.4.2023
1.5.2023 – 20.5.2023

Štátne závere né skúšky /ŠZS/ - študenti 3.ro . Bc. stup a štúdia
Odovzdanie BP
1.4.2023 (sobota)
Odovzdanie prihlášky k ŠZS (odborné predmety, obhajoba BP)
20.5.2023 (sobota)
1. termín ŠZS
29.5.2023 - 31.5.2023
Promócie
jún 2023
Odovzdanie BP a prihlášky na 2. termín ŠZS
28.7.2023 (piatok)
2. termín ŠZS
4.9.2023-5.9.2023
Štátne závere né skúšky /ŠZS/ - študenti 2.ro . Mgr. stup a štúdia
Odovzdanie DP
29.4.2023 (sobota)
Odovzdanie prihlášky k ŠZS (odborné predmety, obhajoba DP)
20.5.2023 (sobota)
1. termín ŠZS
1.6.2023 - 3.6.2023
Promócie
jún 2023
Odovzdanie DP a prihlášky na 2. termín ŠZS
28.7.2023 (piatok)
2. termín ŠZS
6.9.2023-7.9.2023
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Výučba kombinovanej formy štúdia sa uskutoč uje podľa rozvrhu, ktorý je zverejnený na začiatku
každého semestra.
Študenti bakalárskeho i magisterského kombinovaného štúdia môžu vykona zápočty a skúšky po
dohode s vyučujícím kedykoľvek v priebehu celého akademického roku 2022/23. Termíny zápočtov
a skúšok môžu by zverejnené v školskom informačnom systéme vyučujúcim aj v iných termínoch
ako je vypísané skúškové obdobie.
Študenti 3. roč. Bc. stup a štúdia a študenti 2. roč. Mgr. stup a štúdia v prezenčnej a
kombinovanej forme môžu robi v letnom semestri zápočty a skúšky, po dohode s vyučujúcim,
aj v iných termínoch ako je vypísané skúškové obdobie.

V Praze dne ……………………

doc. Ing. Hana B ezinová, CSc.
rektorka
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