
 

 

Harmonogram doktorandského štúdia na FM UK 

v akademickom roku 2021/2022 
 

Zimný semester 

Dátum Aktivita 

august 2021 Zápisy do jednotlivých ročníkov doktorandského štúdia 

20.9.2021 Slávnostné otvorenie akademického roka na UK 

20.9. - 17.12.2021 Výučbové týždne v zimnom semestri 

15.9.2021 Zostavenie individuálneho študijného plánu doktoranda - 1. ročník 

Letný semester 

Dátum Aktivita 

január - február 

2022 

Vedecké kolokviá študentov 1. a 2. ročníka v dennej forme štúdia 

14.2. - 13.5.2022 Výučbové týždne v letnom semestri 

28.2.2022 Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – denní študenti, 2. ročník1 

do 15.4.2022 Predobhajoby dizertačných prác – denní študenti 

30.4.2022 Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce – denní študenti2, 3 

do 30.6.2022 Obhajoby dizertačných prác - denní študenti 

do 31.8.2022 Dizertačné skúšky - denní študenti4 

do 31.8.2022 Odovzdanie podkladov pre ročné hodnotenie doktoranda 

 

Ďalšie osobitné termíny pre externú formu štúdia 

Dátum Aktivita 

31.8. Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – externí študenti, 2. ročník1 

august / september Zápisy do jednotlivých ročníkov doktorandského štúdia 

do 28.2.2022 Dizertačné skúšky - externí študenti 

máj - jún 2022 Vedecké kolokviá študentov 2. ročníka v externej forme štúdia 

30.4. Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby 

v júni / júli daného kalendárneho roku2, 3 

30.6. Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby 

v auguste / septembri daného kalendárneho roku2, 3 

30.10. Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby 

v januári nesledujúceho kalendárneho roku2, 3 

jún (koniec) / júl 

(prvá polovica) 

Obhajoby dizertačných prác - externí študenti, ktorí podali žiadosť 

o povolenie obhajoby dizertačnej práce do 30.4. 

august (koniec) / 

september (prvá 

polovica) 

Obhajoby dizertačných prác - externí študenti, ktorí podali žiadosť 

o povolenie obhajoby dizertačnej práce do 30.6. 

január (prvá 

polovica) 

Obhajoby dizertačných prác - externí študenti, ktorí podali žiadosť 

o povolenie obhajoby dizertačnej práce do 30.10. 
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1 Súčasťou prihlášky na dizertačnú skúšku je aj priebežné ročné hodnotenie doktoranda k dátumu 

podania žiadosti. 

2 Do termínu podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce musia doktorandi absolvovať 

predobhajobu dizertačnej práce a musia mať so školiteľom prekonzultované a následne zapracované 

pripomienky, ktoré z predobhajoby vyplynuli. 

3 Doktorandi, ktorí podávajú žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce odovzdajú spolu so 

žiadosťou aj priebežné ročné hodnotenie doktoranda k dátumu podania žiadosti. Následne, ku dňu 

obhajoby dizertačnej práce odovzdajú aktualizované ročné hodnotenie. 

4 Doktorandi, ktorí získali ku dňu podania prihlášky na dizertačnú skúšku za tvorivú činnosť v oblasti 

vedy najmenej 55 kreditov, môžu absolvovať dizertačnú skúšku v termíne do 30.6. 


