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ROČNÍK ŠTUDIJNÝ PROGRAM (STUPEŇ ŠTÚDIA) DENNÁ FORMA EXTERNÁ FORMA 

1. učiteľské študijné programy (Bc.) 10.08.2015 10.08.2015 

1. mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc., Mgr.) 11.08.2015 11.08.2015 

1. sociálna pedagogika, misijná práca s deťmi a ml.(Bc.)  12.08.2015 12.08.2015 

2. učiteľské študijné programy (Bc.) 07.09.2015 13.08.2015 

2. učiteľské študijné programy (Mgr.) 09.09.2015 --- 

2. mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc.) 09.09.2015 24.08.2015 

2. mediamatika a kultúrne dedičstvo (Mgr.) 17.09.2015 25.08.2015 

2. sociálna pedagogika, misijná práca s deťmi a ml. (Bc.) 08.09.2015 25.08.2015 

3. učiteľské študijné programy (Bc.) 08.09.2015 --- 

3. mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc.) 16.09.2015 24.08.2015 

3. sociálna pedagogika, misijná práca s deťmi a ml.(Bc.) 09.09.2015 26.08.2015 

 
doktorandské študijné programy FHV ŽUŽ 03.09.2015 03.09.2015 

2. - 3. rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry --- 07.09.2015 
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ROČNÍK ŠTUDIJNÝ PROGRAM (STUPEŇ ŠTÚDIA) DENNÁ FORMA 
EXTERNÁ 

FORMA 

KONTROLY ŠTÚDIA V ZMYSLE VYHLÁŠKY DEKANKY FHV: 

1. učiteľské študijné programy (Bc.) 22.02.2016 --- 

1. mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc.) 23.02.2016 --- 

1. sociálna pedagogika, misijná práca s deťmi a ml.(Bc.) 24.02.2016 --- 

1. všetky magisterské študijné programy 1. ročníka 25.02.2016 --- 

2. 
všetky bakalárske študijné programy – kontrola štúdia 
je povinná pre študentov, ktorí dosiahli spolu menej 
ako 65 kreditov za 1. a aktuálny 2. rok štúdia 

25.02.2016 --- 

1.-3. rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 07.09.2015, 18.01.2016 

KONTROLY ŠTÚDIA PRED ŠTÁTNICAMI: 

2. učiteľské študijné programy (Mgr. ) 06.05.2016   

3. učiteľské študijné programy (Bc.) 06.05.2016   

2.  mediamatika a kultúrne dedičstvo (Mgr.) 23.05.2016 24.05.2016 

3. mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc.) 09.05.2016 10.05.2016 

3.  sociálna pedagogika (Bc.) 16.05.2016 17.05.2016 

3. misijná práca s deťmi a mládežou 30.05.2016 30.05.2016 

3. rozširujúce štúdium angl. jazyka a literatúry 06.05.2016  

Vo výnimočných a opodstatnených prípadoch je možné vykonať zápis aj pred termínmi uvedenými 
v harmonograme akad. roka – v čase úradných hodín.  

ÚČASŤ NA ZÁPISE MUSÍ BYŤ OSOBNÁ. 
Študent musí mať zapísané všetky splnené povinnosti vo výkaze o štúdiu a informačnom systéme 

vzdelávanie. V opačnom prípade nebude možné zápis vykonať! 
TERMÍN ZÁPISOV DO PRVÉHO ROČNÍKA PO DRUHOM KOLE PRIJÍMACÍCH POHOVOROV BUDE ZVEREJNENÝ NA 

WWW.FHV.UNIZA.SK. 

 

Akademický rok trvá od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016. 
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OBDOBIE VÝUČBY 22.02. - 20.05.2016  

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE 23.05. - 15.07.2016 

EXTERNÁ FORMA V ŠT.PROGRAME (ROČNÍK) TERMÍNY 

sociálna pedagogika + 
všeobecno-pedagogický základ pre HU  

a misijná práca s deťmi a mládežou 
11.01.2016 - 29.01.2016  

mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc., Mgr.) 08.02.2016 - 19.02.2016 

misijná práca s deťmi a mládežou 
26.02.-28.02.2016,  11.03.-13.03.2016,  
18.03.-20.03.2016,  15.04.-17.04.2016, 
13.05.-15.05.2016,  03.06.-05.06.2016 

učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr. ) 15.02.2016 - 19.02.2016 

rozširujúce štúdium anglického jazyka a lit. 18.01. -23.01.2016;  01.02.-06.02.2016 

 
POSLEDNÝ ROK DENNÉHO ŠTÚDIA 

V ŠTUDIJNOM PROGRAME TERMÍNY 

 

 
učiteľské študijné programy (Bc.) 15.02.2016 - 08.04.2016 

 
učiteľské študijné programy (Mgr.) 15.02.2016 - 08.04.2016 

 
mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc.) 22.02.2016 - 22.04.2016 

 
mediamatika a kultúrne dedičstvo (Mgr.) 22.02.2016 - 22.04.2016 

 
sociálna pedagogika 22.02.2016 - 15.04.2016 

 
misijná práca s deťmi a mládežou 22.02.2016 - 15.04.2016 
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OBDOBIE VÝUČBY 21.09.2015 - 18.12.2015  

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE 11.01.2016 - 19.02.2016 

Prihlasovanie sa na povinne voliteľné 
a výberové predmety 

07.03.2016-11.03.2016 

EXTERNÁ FORMA V ŠT.PROGRAME (ROČNÍK) TERMÍNY 

sociálna pedagogika + 
všeobecno-pedagogický základ pre HU  

a misijná práca s deťmi a mládežou 
(všetky ročníky) 

02.09.2015 - 18.09.2015 

misijná práca s deťmi a mládežou 
25.09.-27.09.2015, 16.10.-18.10.2015, 
13.11.-15.11.2015, 11.12.-13.12.2015, 
08.01.-10.01.2016 

 
mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc., Mgr.)  02.09.2015 - 11.09.2015 

 
učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr. )  07.09.2015 - 19.09.2015 

 
rozširujúce štúdium anglického jazyka a lit.  07.09.2015 - 19.09.2015 



Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 
 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 
2015/2016 

Strana 3 z 4 
 

 

  

Š
T

Á
T

N
E

  S
K

Ú
Š

K
Y

   
      

ŠTUDIJNÝ PROGRAM (STUPEŇ ŠTÚDIA)           
DENNÁ+EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 

TERMÍNY 

sociálna pedagogika (Bc.)   23.05.-03.06.2016 

misijná práca s deťmi a ml.(pedagogika, teológia)  06.06.-10.06.2016 

       hudobné umenie (Bc.)  16.05.-20.05.2016  

     hudobné umenie (Mgr.)  16.05.-20.05.2016 

     mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc.)   16.05.-23.05.2016 

  mediamatika a kultúrne dedičstvo (Mgr.)   30.05.-06.06.2016 

Štátna skúška z pedagogiky a nediplomového štátnicového predmetu: 
učiteľstvo akademických,  umelecko - výchovných predmetov Bc.: 

 anglický jazyk a literatúra   16.05.-20.05.2016  

 hudobné umenie   08.06.2016 

 hudobné umenie v kombinácii  06.06.-10.06.2016 

  matematika  31.05.-02.06.2016 

    náboženská výchova  16.05.-20.05.2016 

    výchova k občianstvu  16.05.-20.05.2016 

Štátna skúška z diplomového štátnicového predmetu: 
učiteľstvo akademických,  umelecko - výchovných predmetov Bc.: 

    anglický jazyk a literatúra    06.06.-10.06.2016  

    hudobné umenie   16.05.-20.05.2016 

      hudobné umenie v kombinácii  06.06.-10.06.2016 

    matematika  31.05.-02.06.2016 

   náboženská výchova  06.06.-10.06.2016 

     výchova k občianstvu  06.06.-10.06.2016 

  
Štátna skúška z pedagogiky a nediplomového štátnicového predmetu: 

učiteľstvo akademických, umelecko - výchovných predmetov Mgr.: 
     anglický jazyk a literatúra   16.05.-20.05.2016  

     hudobné umenie  09.06.2016 

      hudobné umenie v kombinácii 10.06.2016 

   náboženská výchova 16.05.-20.05.2016 

        výchova k občianstvu  16.05.-20.05.2016 

  
Štátna skúška z diplomového štátnicového predmetu: 

učiteľstvo akademických, umelecko - výchovných predmetov Mgr.: 
    anglický jazyk a literatúra    06.06.-10.06.2016  

      hudobné umenie   16.05.-20.05.2016 

      hudobné umenie v kombinácii  06.06.-10.06.2016 

     náboženská výchova  06.06.-10.06.2016 

      výchova k občianstvu  06.06.-10.06.2016 
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IMATRIKULÁCIE ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA: 

6. októbra 2015  
ŠVOUČ: 

november - december 2015; február - apríl 2016 
RIGORÓZNE KONANIE: 

november - december 2015; február - apríl 2016 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 

26.2.2016 
PEDAGOGICKÉ PRAXE: 

náčuvová prax  07.03.-11.03.2016 
priebežná prax 07.03.-18.03.2016 

súvislá prax  07.03.-25.03.2016 
Organizačne zabezpečia metodici katedier, administratívne referát pre vzdelávanie 
FHV (v spolupráci so sekretariátom Katedry pedagogických štúdií FHV). 
TERMÍNY ODOVZDANIA ZADANÍ ZÁVEREČNÝCH PRÁC: 

mediamatika a kultúrne dedičstvo (2r.Bc., 1r.Mgr.) 30.06.2016 
sociálna pedagogika (3r. Bc.) 30.10.2015 

misijná práca s deťmi a mládežou (2r.Bc.) 02.05.2016 
učiteľské študijné programy pre 2r.Bc. a 1r.Mgr.: 
anglický jazyk a literatúra (Bc., Mgr.) + rozširujúce štúdium 31.05.2016 

hudba (Bc.) 22.04.2016 
hudba (Mgr.) 22.04.2016 
matematika 29.04.2016 

náboženská výchova (Bc.) 02.05.2016 
náboženská výchova (Mgr.) 02.05.2016 

výchova k občianstvu (Bc., Mgr.) 31.05.2016 
Termíny odovzdania záverečných prác (DP a BP) vrátane ich evidencie v CRZP, 
spolu s dokladom o ich vložení a licenčnou zmluvou určia VK v spolupráci 
s garantom ŠP v súlade so študijným poriadkom FHV ŽU a Zákonom o vysokých 
školách. Termíny odovzdania posudkov (DP a BP) určia VK v spolupráci s garantom 
ŠP v súlade so študijným poriadkom FHV ŽU a Zákonom o vysokých školách. Vyššie 
uvedené termíny písomne nahlásiť prodekanke pre vzdelávanie FHV ŽUŽ do 
30.10.2015 a súčasne zverejniť na webovej stránke príslušnej katedry. 
V odôvodnených prípadoch je možné vedúcim katedry písomne požiadať o zmenu 
termínu, najneskôr dva týždne pred stanoveným termínom. 
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: 

prijímacie skúšky na Bc. stupeň štúdia 15.06.-17.06.2016 
prijímacie skúšky na Mgr. stupeň štúdia 23.06.-24.06.2016 

prijímacie skúšky na rozširujúce štúdium angl. jazyka 23.06.2016 
prijímacie skúšky na PhD. stupeň štúdia 22.06.2016 

PROMÓCIE: 

06.07.-07.07.2016 

Termíny neuvedené v Harmonograme FHV na akademický rok 2015/2016 
budú zverejnené  priebežne v aktuálnych informáciách na stránke 

www.fhv.uniza.sk. 


