
2022/2023         ČASOVÝ ROZVRH ŠTÚDIA   

 

HARMONOGRAM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FEI 
V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023 

 
 
Trvanie akademického roka 01.09.2022 - 31.08.2023 
Slávnostné otvorenie akad. roku 26.09.2022 o 1100 hod. v Aule Maxima 
 

 
ZÁPISY DO AK. R. 2022/2023 

 
Miesto konania: budova/areál TUKE Letná 1/9, Košice. Miestnosť bude upresnená na webe pred 
zápisom (z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie miestností).   

- Zápis do 1. roč. denné a externé štúdium  25.08.2022 (08:30 hod.) 
- Zápis do 2. roč. denné a externé štúdium  25.08.2022 (10:00 hod.)  
- Zápis do 3. roč. denné a externé štúdium  25.08.2022 (11:30 hod.)  
- Zápis do 4. roč. denné a externé štúdium  25.08.2022 (13:00 hod.)  
- Zápis do 5. roč. externé štúdium   25.08.2022 (14:30 hod.)  
- Zápis pre nadštandardné štúdium   25.08.2022 (14:30 hod.) 

 
 

PRIEBEH ŠTÚDIA 
 
ZIMNÝ SEMESTER 

- Konzultácie      26.09.2022 - 23.12.2022  
- Zimné prázdniny      24.12.2022 - 31.12.2022  
- Skúškové obdobie v ZS      02.01.2023 - 10.02.2023 

 
LETNÝ SEMESTER  

- Konzultácie      13.02.2023 - 12.05.2023 
- Skúškové obdobie v LS      15.05.2023 - 30.06.2023 
- Hlavné prázdniny      01.07.2023 - 31.08.2023 

 
V čase hlavných prázdnin t. j. v období od 01.07.2023 - 31.08.2023 sa po dohode so školiteľom 
udeľuje doktorandom voľno na obdobie max. 5 týždňov.  
 
Termíny a usmernenia k dizertačným skúškam 

- Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (2. roč.) do 31.01.2023  
- Dizertačné skúšky (2. roč. denné štúdium) najneskôr do 10.03.2023 

 
Termíny a usmernenia k obhajobám dizertačných prác (DzP) v dennej forme štúdia: 

od 16.01. 2023 do 27.01.2023 obhajoby DzP – mimoriadny termín (odovzdanie DzP najneskôr do 
konca októbra 2022) 

 od 21.08.2023 do 28.8.2023 obhajoby DzP (odovzdanie DzP  najneskôr do 15.06.2023) 
 
Ďalšie termíny  

- Schvaľovanie Individuálnych študijných plánov (1. roč.) 29.09.2022  
- Výročné hodnotenie doktorandov za ak. rok 2022/2023 do 12.08.2023 
- Konferencia mladých vedcov SCYR: 21.04.2023 (plánovaný termín) 
- Vypísanie tém DzP pre ak. r. 2023/24 do MAISu 24.02.2023  
- Zverejnenie tém DzP pre ak. r. 2023/24 na webe FEI 31.03.2023 

 


