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Harmonogram k ukončeniu štúdia v akademickom roku 
2013/2014 

 
 
 
Inžinierske štúdium 
 
Koniec výučby letného semestra  25.04.2014 (EŠ 26.4.2014) 
Termín na odovzdanie ZP na katedru 25.04.2014  
Termín na odovzdanie indexov  16.05.2014 
 
Aktuárstvo       26.05.2014 – 27.05.2014  
Štatistické metódy v ekonómii    26.05.2014 – 27.05.2014  
Operačný výskum a ekonometria     26.05.2014 – 30.05.2014  
Účtovníctvo a audítorstvo     29.05.2014 – 05.06.2014  
Manažérske rozhodovanie a IT 2    03.06.2014 – 05.06.2014 
 
Promócie       26.6.2014 + 27.6.2014  
zadelenie študentov podľa študijných programov   11.06.2014 
 
Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia   9.-13.06.2014 
 
Bakalárske štúdium 
 
Koniec výučby letného semestra  25.04.2014 (EŠ 26.4.2014) 
Termín na odovzdanie ZP na katedru   9.05.2014 
Termín na odovzdanie indexov  30.05.2014 
 
Hospodárska informatika      16.06.2014 – 17.06.2014   
Účtovníctvo        16.06.2014 – 18.06.2014  
Manažérske rozhodovanie a IT    18.06.2014 – 19.06.2014   
 
Promócie       3.07.2014   
zadelenie študentov podľa študijných programov   28.06.2014 
 
Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia 02.07.2014 
 
Náhradný termín na odovzdanie bakalárskych prác a indexov   04.07.2014 
Náhradný a opravný termín štátnych skúšok na bakalárskom štúdiu  26.08.2014 
Náhradný termín prijímacích pohovorov na 2. stupeň štúdia   nie je 
Náhradný termín na odovzdanie diplomových prác    30.11.2014 
Náhradný termín na odovzdanie indexov na inžinierskom štúdiu  január 2015  
Náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom štúdiu pre študentov,  
 ktorí odovzdajú index do januára 2015 a majú odovzdanú diplomovú prácu 
 do 30/11/2014 a opravný termín štátnych skúšok na inžinierskom štúdiu pre 
 študentov, ktorí neuspejú na riadnom termíne    január 2015 
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Prosím študentov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali: 
 
- zápis hodnotenia jednotlivých skúšok v indexe; 

- svoje osobné údaje v AIS (meno, priezvisko, miesto narodenia, hodnotenia jednotlivých 
predmetov, adresy (trvalé bydlisko + e-mail); 

- číselníky študijných programov a katedier k záverečným prácam budú zverejnené do 
31/3/2014; 

- odovzdať spolu s indexom Analytický list záverečnej práce (vytlačený z AIS a 
potvrdený katedrou o odovzdaní záverečnej práce) a z AIS vytlačený Protokol o kontrole 
originality (prvú stranu); 

- na všetky časti štátnej skúšky sa prihlasuje cez AIS (štátna skúška sa skladá z dvoch 
predmetov + obhajoba záverečnej práce); 

- rozdelenie do komisii bude zverejnené v AISe. 

 
 
V prípade akýchkoľvek dotazov sa prosím ozvite na adresu zuzana.juhaszova@euba.sk . 
 

 
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

prodekanka pre vzdelávanie 
 
 
 
 
 
 


