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Časový harmonogram akademického roka (AR) 2020/2021
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Podľa Čl. 12 ods. 4 Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v znení
dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (pre študentov študijných programov akreditovaných do
31. 12. 2012) a v súlade s Čl. 14 ods. 3 Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1. 1. 2013 časový harmonogram nasledujúceho AR 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 7 týždňov na
ukončenie študijných povinností.
Slávnostné otvorenie AR 2020/2021 sa uskutoční dňa 22. 9. 2020.
Vyučovanie v AR 2020/2021 sa začína 21. 9. 2020.
Zimný semester trvá 13 týždňov:
 výučbová časť v dennom štúdium (DŠ) sa začína 21. 9. 2020,
 začiatok výučbovej časti v externom štúdiu (ExŠ) si stanovujú fakulty,
 výučbová časť v DŠ a v ExŠ sa končí 19. 12. 2020,
 obdobie na ukončenie študijných povinností v DŠ a v ExŠ trvá od 21. 12. 2020 do 6. 2. 2021
vrátane,
 rektorské voľno bude 2. 11. 2020.
Deň otvorených dverí (DOD) sa koná v týždni vedy.
Letný semester trvá 13 týždňov:
 výučbová časť v dennom štúdium (DŠ) sa začína 8. 2. 2021,
 začiatok výučbovej časti v externom štúdiu (ExŠ) si stanovujú fakulty,
 výučbová časť v DŠ a v ExŠ sa končí 7. 5. 2021*,
 obdobie na ukončenie študijných povinností v DŠ a v ExŠ trvá od 10. 5. 2021 do 26. 6.
2021 vrátane*,
 rektorské voľno bude 1. 4. 2021**.
Deň otvorených dverí (DOD) 2 sa uskutoční vo februári 2021.

Úlohy fakúlt súvisiace s harmonogramom UMB na AR 2020/2021
1.

Časové harmonogramy na AR 2020/2021 vypracujú fakulty v termíne do 28. 2. 2020.
Pri ich vypracúvaní sa predpokladá spolupráca, komunikácia a ústretovosť prodekanov
pre pedagogickú činnosť fakúlt, ktoré realizujú kombinačné študijné programy.
Harmonogram bude obsahovať dohodnuté a zainteresovanými fakultami akceptované:



v závislosti od vývoja epidemickej situácie môžu uvedené termíny v odôvodnených prípadoch modifikovať
dekanka alebo dekani fakúlt

v závislosti od vývoja epidemickej situácie nemusí byť rektorské voľno udelené
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 interval výučby,
 interval skúškového obdobia,
 záverečné termíny odovzdania záverečných prác a termín vloženia záverečnej práce
do EZP (vloženie podmieniť posúdením vedúcim ZP/školiteľom ZP + zverejniť
interval na vloženie posudkov školiteľa i oponentov),
 termín na odovzdanie záverečnej práce na obhajobu v opravnom termíne v AR
2019/2020 je do 10. 7. 2020 a v AR 2020/2021 je do 9. 7. 2021,
 interval konania štátnych skúšok, pričom prvý vypísaný termín (apríl – jún) sa
označuje ako riadny termín konania ŠS a druhý vypísaný termín (jún, august) sa
označuje ako opravný, resp. náhradný termín.
2.

Prvá etapa zápisu študentov do prvých rokov 1. a 2. stupňa štúdia na AR 2020/2021
sa uskutoční elektronicky do 24. 7. 2020, druhá etapa sa bude konať v termínoch,
ktoré si určia fakulty.

3.

Prvý termín na preskúmanie rozhodnutí prijímacieho konania za všetky fakulty
v AR 2020/2021 je 22. 7. 2020, druhý termín (len výnimočné prípady) je 21. 8. 2020.

4.

Termín úvodného sústredenia študentov prvých rokov štúdia si fakulty uvedú
vo svojich harmonogramoch v súlade s termínmi zápisov.

5.

Pre potreby kreditového systému štúdia a prihlasovania študentov na predmety
fakulty pripravia študentom v e-forme odporúčané študijné plány (OŠP) najneskôr do
27. 3. 2020.

6.

Prvá etapa prihlasovania študentov na predmety v AR 2020/2021 sa uskutoční v AiS2
od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

7.

Druhá etapa - potvrdzujúci elektronický zápis prihlasovania študentov na predmety
v AR 2020/2021 vrátane potvrdenia o splnení študijných povinností v AR 2019/2020 a
potvrdenie zápisu študenta na AR 2020/2021 sa uskutoční na vlastnej fakulte v termíne
od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

8.

Fakulty pripravia rozvrh na každý semester tak, aby bol zverejnený v príslušnom
semestri 21 dní pred začiatkom výučby.

9.

Fakulty v súlade s Čl. 16 Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 v znení dodatkov č.
1, 2, 3 a 4 umožnia študentovi do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti
semestra z dôvodu rozvrhovej kolízie zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet. Zmena
musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov.
Zamietnuť študentovi prihlásiť sa na predmet vyučovaný na fakulte (v súlade
s rešpektovaním poradia prihlasovania sa na predmet) je možné len vtedy, ak študent
neabsolvoval podmieňujúce predmety a táto nadväznosť je stanovená v informačnom
liste, alebo z kapacitných dôvodov.
Rovnaký postup sa odporúča uplatniť aj pri študentoch zapísaných na študijné
programy akreditované do 31. 12. 2012 (pozri ŠP UMB Čl. 16 bod 9).

10.

Spresňujúci zápis predmetov na letný semester AR 2020/2021 vo forme len pridania
povinne voliteľných, resp. výberových predmetov sa týka iba študentov, ktorým by
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hrozilo vylúčenie zo štúdia pre nedostatok kreditov potrebných na postup do ďalšieho
roka štúdia, sa zrealizuje v termíne od 1. 2. 2021 do 15. 2. 2021.
11.

V AR 2020/2021 sa uskutoční tiež prvá etapa prihlasovania študentov na predmety
AR 2021/2022 a to v termíne od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

12.

Informácie o štúdiu spolu s odporúčanými študijnými plánmi, ktoré sú súčasťou
publikácie Sprievodca štúdiom na akademický rok 2020/2021, pripravia fakulty
v elektronickej podobe a zverejnia na svojich webových stránkach do 14. 8. 2020.

13.

Harmonogramy prijímacieho konania na AR 2021/2022 a súhrnné informácie
o možnostiach štúdia na fakultách v AR 2021/2022 je potrebné schváliť
v akademických senátoch fakúlt najneskôr do 19. 6. 2020, a to po predchádzajúcom
rokovaní o výške poplatkov za prihlášky na štúdium v jednotlivých stupňoch štúdia
tajomníkov fakúlt s kvestorom.

14.

Počty prijímaných študentov do prvého roku štúdia v AR 2021/2022 v súlade s čl. 20
bod 3 Štatútu UMB dekan schváli a predkladá rektorovi v termíne do 26. 6. 2020. O
návrhu plánovaného počtu študentov na prijatie informuje dekan rektora
písomne/ústne v apríli 2020.

15.

Informácie o prijímacom konaní v súlade so zákonom o vysokých školách fakulty
zverejnia na svojich webových stránkach a na webe UMB do 20. 9. 2020.

16.

Študijné povinnosti a štátne skúšky za AR 2020/2021 je nevyhnutné uzatvoriť
do 31. 8. 2021; štátne skúšky treba plánovať tak, aby sa mohla evidencia absolvovania
štúdia vykonať ešte v mesiaci, v ktorom sa štátne skúšky realizovali.

Banská Bystrica 9. 1. 2020

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.,
prorektor pre pedagogickú činnosť,
akreditáciu a vnútorný systém kvality

Časový harmonogram na AR 2020/2021 bol prerokovaný a schválený na GR dňa 9. 1. 2020.
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