
Termín 2017-2018 Poznámka

Zápisy na štúdium 04.09.2017 - 18.09.2017 v prílohe Termíny zápisov

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 04.09.2017 - 18.09.2017 podľa termínov zápisu

Slávnostné otvorenie akademického roka 18.9.2017 platí pre PHF EU

Výučba - zimný semester:

 - denné štúdium - 1. a 2. stupeň štúdia 18.09.2017 - 15.12.2017

udeľovanie zápočtov a priebežných hodnotení 18.12.2017 - 22.12.2017 vrátane priebežných hodnotení

 - externé štúdium 1. a 2. stupeň štúdia 23.09.2017 - 16.12.2017

3. stupeň štúdia september - december 2017 bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň

Zimné prázdniny 05.02.2018 - 09.02.2018 skúšať je možné so súhlasom dekana

Skúškové obdobie - zimný semester 02.01.2018 - 02.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            predtermíny 18.12.2017-22.12.2017

Výučba - letný semester:

 - denné štúdium

1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa
12.02.2018 - 11.05.2018

udeľovanie zápočtov a priebežných hodnotení

1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa
07.05.2018 - 12.05.2018

 - denné štúdium                                                                                       

(záverečné ročníky 1. stupňa a 2. stupňa)
12.02.2018 - 27.04.2018

udeľovanie zápočtov a priebežných hodnotení  (záverečné 

ročníky 1. a 2. stupňa)                                                                                                                                                                                        
23.04.2018 - 28.04.2018

 - externé štúdium 

1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. a 2. ročník 2. stupňa
10.02.2018 - 12.05.2018 okrem 31.03.2018 (sobota)

 - externé štúdium (záverečné ročníky 1. a 2. stupňa) 10.02.2018 - 28.04.2018 okrem 31.03.2018 (sobota)

výučba 3. stupeň štúdia február - máj 2018 bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň

Skúškové obdobie - letný semester: *

1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 14.05.2018 - 06.07.2018*

záverečné ročníky 1. a 2. stupňa 30.04.2018 - 26.05.2018
prípadne do 06.07.2018                                                                 

(štátna skúška august)

Štátne skúšky: *

Vypísanie tém záverečných prác - Bc. 03.04.2018 - 30.04.2018

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác - Bc. 03.04.2018 -28.05.2018

Schvaľovanie tém záverečných prác - Bc. 28.05.2018

Vypísanie tém záverečných prác - Ing. 25.09.2017 - 31.10.2017

Prihlasovanie sa na témy závarečných prác - Ing. 25.09.2017 - 27.11.2017

Schvaľovanie tém záverečných prác - Ing. 28.11.2017

Štátna skúška: Účtovníctvo podnikateľských subjektov 04.06.2018 - 05.06.2018

Odovzdanie záverečných prác - Bc. 14.05.2018 1 mesiac pred konaním štátnych skúšok

Odovzdanie záverečných prác - Ing. 30.04.2018 1 mesiac pred konaním štátnych skúšok

Štátne skúšky - Bc. (EaMP, OP) 18.6.2018-20.6.2018
jeden týždeň v závislosti od termínu prijímacích 

skúšok na 1. stupeň

Štátne skúšky - Ing. (FRP) 28.05.2018 - 30.05.2018
jeden týždeň v závislosti od termínu prijímacích 

skúšok na 1. stupeň

Opravný termín štátnych skúšok (Bc. a Ing.) 21.08.2018 odovzdanie prác do 21.7.2017

Dizertačné skúšky január - marec 2018 bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň

Prijímacie skúšky:

pre 1. stupeň štúdia 11.06.2018 - 15.06.2018

pre 2. stupeň štúdia 22.08.2018

pre 3. stupeň štúdia jún - júl 2018 bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň

Promócie:

1. stupeň štúdia 04.07.2018 Košice

2. stupeň štúdia 04.07.2018 Košice, Michalovce

Obdobie hlavných prázdnin 09.07.2018 - 31.08.2018

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA  2017/2018

na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

* Počas konania prijímacích skúšok a štátnych skúšok možno skúšať iba po 15,00 hod.
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-

-
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA  2017/2018

na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Tento harmonogram bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte PHF EU v Košiciach dňa 27.3.2017.

Štátne sviatky 2017/2018: 

rok 2017:  1.9. (piatok),  15.9. (piatok),  1.11. (streda),  17.11. (piatok),  24.12-26.12. (piatok-nedeľa)

rok 2018:  1.1. (pondelok),  6.1. (sobota),   30.3. (piatok),   2.4. (pondelok),   1.5. (utorok),   8.5. (utorok),   5.7. (štvrtok), 29.8. (streda)

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 18.1.2017

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 22. 2. 2017


