
Časový harmonogram akademického roku 2011/2012 na UMB 
   
  Podľa čl. 12 ods. 4 Študijného poriadku UMB (ďalej len študijný poriadok) časový 
harmonogram nasledujúceho akademického roku určuje jednotne pre univerzitu a jej fakulty 
rektor univerzity po dohode s dekanmi fakúlt. V každom semestri štúdia je zvyčajne 13 
výučbových týždňov a najviac 5 týždňov  na ukončenie študijných povinností (čl. 12 bod 2 
Študijného poriadku UMB). 
 
Otvorenie akademického roka 2011/2012 sa uskutoční dňa 19. 9. 2011 (pondelok)  
 
Zimný semester (dĺžka výučbovej časti - 13 týždňov):  

-  začiatok výučbovej časti (denné štúdium) –    20.   9. 2011 
-  začiatok výučbovej časti (externé štúdium)  –  23.   9. 2011 
-  koniec výučbovej časti   –  16. 12. 2011 
- „Univerzitný deň otvorených dverí“ – v týždni vedy: november 2011 

Letný semester (dĺžka výučbovej časti - 13 týždňov): 
- začiatok výučbovej časti   –   6.   2. 2012 
- koniec výučbovej časti  –   4.   5. 2012  
 
Časové harmonogramy akademického roka 2011/2012 vypracujú fakulty v termíne do 

24. 2. 2011. Prvá etapa zápisu študentov do prvých rokov 1. a 2. stupňa štúdia sa uskutoční 
elektronicky v termíne do 25. júla 2011 a druhá etapa v termínoch, ktoré určia fakulty. Pre 
potreby kreditového systému štúdia a prihlasovania študentov na predmety, pripravia fakulty 
pre študentov odporúčané študijné plány v elektronickej forme najneskôr do 31. 3. 2011. Prvá 
etapa prihlasovania študentov na predmety na akademický rok 2011/2012 sa uskutoční 
v mesiaci apríl 2011 na vlastnej fakulte a v termíne od 2. 5. do 11. 5. 2011 podľa záujmu 
študenta na inej fakulte UMB. Pripraviť rozvrh na jednotlivé semestre tak, aby minimálne 
jeden mesiac pred začiatkom výučby v príslušnom semestri bol zverejnený (najvhodnejšie 
v AIS). V harmonograme fakúlt je potrebné určiť termín na vloženie záverečných prác do 
Centrálneho registra záverečných prác. Prvý termín na preskúmanie rozhodnutí prijímacieho 
konania za všetky fakulty na akademický rok 2011/2012 je 28. júla 2011 a druhý termín 
(osobitné prípady) je 25. augusta 2011. Súčasťou harmonogramu bude aj úvodné sústredenie 
študentov prvých rokov štúdia.   

Informácie o štúdiu vrátane odporúčaných študijných plánov  do „Sprievodcu štúdiom 
na akademický rok 2011/2012“  pripravia fakulty do tlače v termíne do 15. 6. 2011.   

Pri tvorbe harmonogramov akademického roka 2012/2013 na fakultách je potrebné 
s ohľadom na povinnosti spojené s centrálnym registrom študentov, uzatvoriť študijné 
povinnosti a štátne skúšky do 31. 8. 2012. 

Schváliť harmonogramy prijímacieho konania akademického roka 2012/2013 
a súhrnné informácie o možnostiach štúdia na fakultách UMB v akademickom roku 
2012/2013 v akademických senátoch fakúlt najneskôr do 24. 6. 2011. Návrh počtu 
prijímaných študentov do prvého roku štúdia akademického roka 2012/2013 predložiť na 
schválenie rektorke univerzity v termíne do 27. 6. 2011.  Informácie o prijímacom konaní 
zverejniť na web stránkach univerzity a fakúlt  od 19. 9. 2011 v súlade so zákonom 
o vysokých školách. 
 
Banská Bystrica 4. 2. 2011 
 
 
Vypracovala:  prof. Ing. Milota Vetráková, PhD. 

prorektorka UMB pre pedagogickú činnosť 


