
                        

 

 

 

HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO ROKA  2021/2022 
schválený vo vedení fakulty 13.04.2021 

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

 
Vysvetlivky: 
 *  Pre študenta v poslednom roku štúdia, ktorý nemá absolvované všetky predmety, neodovzdal záverečnú 
prácu do Akademického informačného systému, neabsolvuje štátne skúšky v ak. roku 2021/22 – platí 
skúškové obdobie uvedené pre 1. a 2. rok štúdia u študentov na I. stupni štúdia. 
**  párny a nepárny týždeň výučby v semestri prebieha podľa kalendárneho týždňa. 

 

Úvod do štúdia 02.09.2021– 18.09.2021 

Zimný semester  1. -  3. ročník                                    01.09.2021 – 13.02.2022 

Výučba 13 týždňov **                                    20.09.2021 – 18.12.2021 

Slávnostná imatrikulácia 23.11. 2021 - 24.11.2021  

Zimné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021 

Skúškové obdobie 6 týždňov 03.01.2022 – 12.02.2022 

Letný semester  1. -  2. ročník                                    14.02.2022 – 31.08.2022 

Výučba 13 týždňov** 14.02.2022 – 14.05.2022 

JOBDAY 2022 09.03.2022 – 10.03.2022 

ŠVK 07.04.2022 

Skúškové obdobie 6 týždňov                         16.05.2022 – 25.06.2022 
Letné prázdniny 27.06.2022 – 31.08.2022 

Letný semester  3. ročník študenti končiaci bakalárske 
štúdium* Výučba  12 týždňov**                          14.02.2022 – 07.05.2022 

Skúškové obdobie 4 týždne                                              09.05.2022 – 04.06.2022*    

Uzatvorenie AIS pre zadávanie študijných výsledkov do 07.06.2022 
Odovzdanie zadania záverečnej práce študentom prvý semestrálny týždeň 

Vkladanie záverečnej práce do informačného systému /AIS/ do 08.05.2022 

Odovzdanie tlačenej verzie záverečnej práce 
na príslušnom pracovisku 
 

do 10.05.2022 

Vloženie posudkov záverečných prác do AIS - vedúci do 28.05.2022 
Vloženie posudkov záverečných prác do AIS - oponent do 07.06.2022 
Prihlasovanie na štátne skúšky  v AIS 02.06.2022 – 08.06.2022 

Príprava  na štátnu  skúšku           06.06.2022 – 26.06.2022   

Tvorba komisií štátnych skúšok v AIS 
 

20.06.2022 – 21.06.2022 
 Príprava materiálov k štátnym skúškam 22.06.2022 – 23.06.2022 

Štátna skúška 5 pracovných dní                            27.06.2022 – 01.07.2022 
Opravný/náhradný termín štátnych skúšok 06.09.2021 - 17.09.2021 



                        

 

 

 
 

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 
 

Zimný semester  1. -  2. ročník                                                      01.09.2021 – 13.02.2022 

Výučba 13 týždňov **                                    20.09.2021 – 18.12.2021 

Zimné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021 

Skúškové obdobie 6 týždňov 03.01.2022 – 12.02.2022 

Letný semester  1. ročník                                                            14.02.2022 – 31.08.2022 
 Výučba 13 týždňov** 14.02.2022 – 14.05.2022 

JOBDAY 2022 09.03.2022 – 10.03.2022 

ŠVK 07.04.2022 

Skúškové obdobie 6 týždňov                         16.05.2022 – 25.06.2022 
Letné prázdniny 27.06.2022 – 31.08.2022 

Letný semester  2. ročník študenti končiaci inžinierske 
štúdium* 

Výučba  10 týždňov**                           14.02.2022 – 23.04.2022 
Skúškové obdobie 4 týždne                                              25.04.2022 – 21.05.2022**    

Uzatvorenie AIS pre zadávanie študijných výsledkov do 24.05.2022 

Odovzdanie zadania záverečnej práce študentom prvý semestrálny týždeň 

Vkladanie záverečnej práce do informačného systému /AIS/ do 24.04.2022 

Odovzdanie tlačenej verzie záverečnej práce 
na príslušnom pracovisku 
 

do 27.04.2022 

Vloženie posudkov záverečných prác do AIS - vedúci do 15.05.2022 

Vloženie posudkov záverečných prác do AIS - oponent do 25.05.2022 

Prihlasovanie na štátne skúšky  v AIS 19.05.2022 – 25.05.2022 

Príprava  na štátnu  skúšku           23.05.2022 – 05.06.2022    

Tvorba komisií štátnych skúšok v AIS 30.05.2022 – 31.05.2022 

Príprava materiálov k ŠS 01.06.2022 – 03.06.2022 

Štátna skúška 5 pracovných dní                            06.06.2022 – 10.06.2022 

Promócie 04.07.2022 – 11.07.2022 

Opravný/náhradný termín štátnych skúšok 06.09.2021 - 17.09.2021 

Vysvetlivky: 
*  Pre študenta v poslednom roku štúdia, ktorý nemá absolvované všetky predmety, neodovzdal záverečnú 
prácu do Akademického informačného systému, neabsolvuje štátne skúšky v ak. roku 2021/22 – platí skúškové 
obdobie uvedené pre  1. rok štúdia u študentov na II. stupni štúdia. 
**   párny a nepárny týždeň výučby v semestri prebieha podľa kalendárneho týždňa. 



                        

 

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM   
 

Denné štúdium 
Zimný semester                                                            01.09.2021 – 13.02.2022 
 
 
Výučba 13 týždňov**                                    20.09.2021 – 18.12.2021 

Zimné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021 

Letný semester                                                            14.02.2022 – 31.08.2022 
 Výučba 13 týždňov ** 14.02.2022 – 14.05.2022 
JOBDAY 2022 09.03.2022 – 10.03.2022 

ŠVK 07.04.2022 

Letné prázdniny 27.06.2022 – 31.08.2022  

II. ročník 

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku a odovzdanie 
projektu dizertačnej práce 
(podmienka – 40 získaných kreditov) 

Najneskôr jeden mesiac pred posledným 
dňom možného termínu dizertačnej 
skúšky 
    Dizertačná skúška *do 31.08.2022 

I  IV. ročník  

   Odovzdanie dizertačnej práce 
(podmienka – do ukončenia štúdia nesmie chýbať 
viac ako 30 kreditov) 

Najmenej 3 mesiace pred koncom 
štandardnej dĺžky štúdia* 
 
    Obhajoba dizertačnej práce        *do 31.08.2022 

 
Vysvetlivky: 
   * termíny platia pre štandardnú dĺžku štúdia. 
   **  párny a nepárny týždeň výučby v semestri prebieha podľa kalendárneho týždňa. 
 
 
 Poznámka: 
Študent je povinný vložiť dizertačnú prácu v elektronickej forme (formát PDF) do Akademického 
informačného systému pred odovzdaním tlačenej verzie dizertačnej práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01. 09.2021 
Deň Ústavy Slovenskej 
republiky 

01.01.2022 
Deň vzniku Slovenskej 
republiky 

15.09.2021 
Sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie 

06.01.2022 Zjavenie Pána (Traja Králi) 

01.11.2021 Sviatok všetkých svätých 15.04.2022 Veľký piatok 

17.11.2021 
Deň boja za slobodu a 
demokraciu 

18.04.2022 Veľkonočný pondelok 

24.12.2021 Štedrý deň 01.05.2022 Sviatok práce 

25.12.2021 Prvý sviatok vianočný 08.05.2022 Deň víťazstva nad fašizmom 

26.12.2021 Druhý sviatok vianočný 05.07.2022 
Sviatok svätého Cyrila a 
Metoda 

  29.08.2022 Výročie SNP 

Počet dní prázdnin 55 pracovných dní. 
 

 
Poznámka: 
Rozsah študijného voľna v danom akademickom roku je zhodný s počtom dní prázdnin uvedených 
v harmonograme akademického roku STU v zmysle čl. 46, Vnútorný predpis 4/2013 Študijný poriadok 
STU. Študent zapísaný po prerušení štúdia má nárok na alikvotnú časť študijného voľna zostávajúceho do 
konca ak. roka odo dňa opätovného zápisu na štúdium.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Externé štúdium 
 

Zimný semester                                                           01.09.2021 – 13.02.2022 
 
 
 
 

Výučba 13 týždňov** 20.09.2021 – 18.12.2021 

Zimné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021 

Letný semester                                                             14.02.2022 – 31.08.2022 
 Výučba 13 týždňov ** 14.02.2022 – 14.05.2022 

JOBDAY 2022 09.03.2022 – 10.03.2022 

ŠVK 07.04.2022 

Letné prázdniny 27.06.2022 – 31.08.2022 

III. ročník 

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku a odovzdanie 
projektu dizertačnej práce 
(podmienka – 40 získaných kreditov) 

Najneskôr jeden mesiac pred 
posledným dňom možného termínu 
dizertačnej skúšky 
 

Dizertačná skúška *do 28.02.2022 

I  V. ročník  
 Odovzdanie dizertačnej práce 

(podmienka – do ukončenia štúdia nesmie chýbať viac 
ako 30 kreditov) 

Najmenej 3 mesiace pred koncom 
štandardnej dĺžky štúdia* 

 
 

Obhajoba dizertačnej práce *do 31.08.2022 

 
Vysvetlivky: 
    * termíny platia pre štandardnú dĺžku štúdia. 
**   párny a nepárny týždeň výučby v semestri prebieha podľa kalendárneho týždňa. 
 
Poznámka: 
Študent je povinný vložiť dizertačnú prácu v elektronickej forme (formát PDF) do Akademického 
informačného systému pred odovzdaním tlačenej verzie dizertačnej práce. 

 
 

 
 
 
 
 


