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BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY 

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO 

27. 5. - 3. 6. 2016 
 
 

 Študenti prekladateľstva a tlmočníctva prinesú na študijné oddelenie do      

22. 4. 2016 
o 2x bakalársku prácu v pevnej väzbe 

o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vložení práce do systému 

AIS2) 

 

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie bakalárskej práce, ktorú študent 
následne odovzdá na príslušnej katedre (2x pevná väzba) 

 

 Katedra nesmie prebrať nepotvrdenú bakalársku prácu 
 

 Žiadosť (pozri: www.ff.ukf.sk / Štúdium, Interné formy vzdelávania)  o povolenie 

vykonať štátnu skúšku a Výkaz za 3. ročník (po absolvovaní skúšok) je potrebné 

odovzdať na príslušnej katedre 

 

 Katedra: 

o vytlačí a skontroluje Výpis výsledkov štúdia za 3 roky, potvrdí počet kreditov 

na Žiadosti o povolenie vykonať štátnu skúšku (minimálny počet je 180 

kreditov) 

o potvrdený Výpis, Žiadosť a Výkaz o štúdiu za ZS a LS akad. roku 2015/2016 

odovzdá katedra na študijné oddelenie do 13. 5. 2016 spolu so zaradením 

študentov na štátne skúšky  

 

 Študijné oddelenie: 

o referentky študijného oddelenia skontrolujú podklady a zaradia študentov do 

AiS2 na termín podľa dodaných zoznamov 

 

 V čase od 27. 5. 2016 do 3. 6 2016 budú prebiehať na príslušnej katedre 

štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác 

 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môžu  

1. opravný termín absolvovať v čase od 24. 8. 2016 do 26. 8. 2016  
 

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude mocť zúčasťniť 

1. opravného termínu.  

Žiadosť treba odovzdať na príslušnú katedru do  6. 7. 2016 

  

 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v harmonograme pre 

akad. rok 2015/2016 

 

 

http://www.ff.ukf.sk/


 

 

BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY 

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

16. - 19. 5. 2016 / 27. 5. -  3. 6. 2016 
 
 

 

 Študenti učiteľských bakalárskych študijných programov prinesú na študijné 

oddelenie  do  22. 4. 2016 
o 2x bakalársku prácu v pevnej väzbe 

o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vložení práce do systému 

AIS2) 

 

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie bakalárskej práce, ktorú študent 
následne odovzdá na príslušnej katedre (2x pevná väzba) 

 
 

 Katedra nesmie prebrať nepotvrdenú bakalársku prácu  
 

 

 Študent, po absolvovaní skúšok, odovzdá  na katedre:  

o Výkaz o štúdiu za ZS a LS akad. roku 2015/16 

o študent vo Výpise výsledkov štúdia farebne označí predmety 

z pedagogicko-psychologického a sociálneho základu 

o Žiadosť o povolenie vykonať ŠS (pozri: www.ff.ukf.sk / Štúdium, Interné                                                                                           

formy vzdelávania /   

     

 Príslušné katedry:  

o 1. katedra vytlačí a skontroluje Výpis výsledkov štúdia za 3 roky, za príslušný 

odbor, potvrdí počet získaných kreditov v predpísanej forme na Žiadosti 

o povolenie vykonať štátnu skúšku 

o študent si následne vyzdvihne podklady a odnesie na 2. katedru 

o 2. katedra skontroluje Výpis výsledkov štúdia za 3 roky, za príslušný odbor,  

potvrdí počet získaných kreditov v predpísanej forme  na Žiadosti o povolenie 

vykonať štátnu skúšku 

o potvrdené žiadosti  a prílohy: 

- Výkaz o štúdiu za ZS a LS akad. roku 2015/16 

- Žiadosť o povolenie vykonať ŠS  

odovzdá 2. katedra na študijné oddelenie do 7. 5. 2016 spolu so zaradením   

študentov na štátne skúšky 

 

 Študijné oddelenie:  

o kontroluje a potvrdí získaný počet kreditov za predmety pedagogicko-

psychologického a sociálneho základu vo Výpise výsledkov štúdia  

o referentky študijného oddelenia skontrolujú podklady a  zaradia študentov do 

AiS2 na termín podľa dodaných zoznamov 

 
 

http://www.ff.ukf.sk/


 

 

 V čase od 16. 5. 2016 do 19. 5. 2016 sa bude konať štátna skúška 

z pedagogicko-psychologického a sociálneho základu. Rozpis s presným 

dátumom pripravuje Pedagogická fakulta (www.ff.ukf.sk, Štúdium, Interné formy 

vzdelávania). Na štátnu skúšku z pedagogicko-psychologického základu môžu ísť len 

tí študenti, ktorí majú splnené podmienky pre absolvovanie štátnych záverečných 

skúšok (v stanovenom termíne odovzdanú záverečnú prácu a vykonané všetky 

skúšky) 

 
 

  V čase od 27. 5. 2016 do 3. 6. 2016 budú prebiehať na príslušnej katedre 

štátne skúšky spolu s obhajobou bakalárskej práce 

 

 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môžu 

1.opravný termín absolvovať v čase od  24. 8. 2016 do 26. 8. 2016 
 

 

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 

1. opravného termínu.  

Žiadosť treba odovzdať na príslušnú katedru do  6. 7. 2016 

  

 V čase od 23. 8. 2016 do 24. 8. 2016 sa bude konať 1. opravný termín 

štátnej skúšky z pedagogicko-psychologického a sociálneho základu. Rozpis 

s presným dátumom pripravuje Pedagogická fakulta (www.ff.ukf.sk, Štúdium, Interné 

formy vzdelávania). Na štátnu skúšku z pedagogicko-psychologického základu môžu 

ísť len tí študenti, ktorí majú splnené podmienky pre absolvovanie štátnych 

záverečných skúšok (v stanovenom termíne odovzdanú záverečnú prácu a vykonané 

všetky skúšky) 

 

 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v Harmonograme pre 

akad. rok 2015/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ff.ukf.sk/
http://www.ff.ukf.sk/


 

 

 

MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY 

PREKLADATEŠTVO A TLMOČNÍCTVO 

20. - 26. 5. 2016 

 
 

 Študenti jednoodborových magisterských študijných programov prinesú na 

študijné oddelenie do  22. 4. 2016  
o 2x diplomovú prácu v pevnej väzbe 

o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vložení práce do systému 

AIS2) 

 

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie diplomovej práce, ktorú študent 
následne odovzdá na príslušnej katedre (2x pevná väzba) 

 

 Katedra nesmie prebrať nepotvrdenú diplomovú prácu  
 

 Žiadosť (pozri: www.ff.ukf.sk /  Štúdium, Interné formy štúdia) o povolenie vykonať 

štátnu skúšku a Výkaz za 2. ročník (po absolvovaní skúšok) je potrebné 

odovzdať  na príslušnej katedre  

 

 Katedra:  

o vytlačí a skontroluje Výpis výsledkov štúdia za 2 roky, potvrdí počet kreditov 

na Žiadosti o povolenie vykonať štátnu skúšku (minimálny počet kreditov je 

120) 

o potvrdený Výpis, Žiadosť, Výkaz o štúdiu za ZS a LS akad. roku 2015/2016 

a Výkaz o praxi odovzdá katedra na študijné oddelenie do 9. 5. 2016  spolu 

so zaradením študentov na štátne skúšky 

 

 Študijné oddelenie: 

o referentky študijného oddelenia skontrolujú podklady a zaradia študentov do 

AiS2 na termín podľa dodaných zoznamov 

  

 V čase od 20. 5. 2016 do 26. 5. 2016 bude prebiehať na príslušnej 

katedre štátna skúška spolu s obhajobou diplomovej práce 

 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môžu 

1.opravný termín absolvovať v čase od  24. 8. 2016 do 26. 8. 2016  

 

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude mocť zúčasťniť 

1. opravného termínu.  

Žiadosť treba odovzdať na príslušnú katedru do  6. 7. 2016 

 

 Promócie sa uskutočnia v termínoch, ktoré sú stanovené v Harmonograme 

pre akad. rok 2015/2016 

 

 

http://www.ff.ukf.sk/


 

 

 

MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY 

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

11. - 13. 5. 2016 / 20. - 26. 5. 2016 

 
 
 

 Študenti učiteľských magisterských študijných programov prinesú na študijné 

oddelenie do  22. 4. 2016 
o 2x diplomovú prácu v pevnej väzbe 

o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vložení práce do systému 

AIS2) 

 

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie diplomovej práce, ktorú študent 
následne odovzdá na príslušnej katedre (2x pevná väzba) 
 

 

 Katedra nesmie prebrať nepotvrdenú diplomovú prácu  

 

 

 Študent, po absolvovaní skúšok,  odovzdá  na katedre: 

o Výkaz o štúdiu za ZS a LS akad. roku 2014/15 

o študent vo Výpise  výsledkov štúdia farebne označí predmety z pedagogicko-

psychologického a sociálneho základu 

o Žiadosť o povolenie vykonať ŠS (pozri: www.ff.ukf.sk, Štúdium, Interné formy 

vzdelávania)  

 

 Príslušné katedry:  

o 1. katedra vytlačí a skontroluje Výpis výsledkov štúdia za 2 roky, za príslušný 

odbor, potvrdí počet získaných kreditov v predpísanej forme na Žiadosti 

o povolenie vykonať štátnu skúšku 

o študent si následne vyzdvihne podklady a odnesie na 2. katedru 

o 2. katedra skontroluje Výpis výsledkov štúdia za 2 roky, za príslušný odbor,  

potvrdí počet získaných kreditov v predpísanej forme  na Žiadosti o povolenie 

vykonať štátnu skúšku a potvrdené žiadosti a prílohy:  

 - Výkaz o štúdiu za ZS a LS akad. roku 2015/16 

 - Žiadosť o povolenie vykonať ŠS 

           odovzdá 2. katedra na študijné oddelenie  do 5. 5. 2016  spolu so zaradením  

           študentov na štátne skúšky 

 
 

 Študijné oddelenie:  

o kontroluje a potvrdí získaný počet kreditov za predmety pedagogicko-

psychologického a sociálneho základu vo Výpise výsledkov štúdia 

o referentky študijného oddelenia skontrolujú podklady a zaradia študentov do 

AiS2 na termín podľa dodaných zoznamov 

 

 

http://www.ff.ukf.sk/


 

 

 

 V čase od 11. 5. 2016 do 13. 5. 2016 sa bude konať štátna skúška 

z pedagogicko-psychologického a sociálneho základu. Rozpis s presným 

dátumom pripravila Pedagogická fakulta (pozri: www.ff.ukf.sk, Štúdium, Interné formy 

vzdelávania). Na štátnu skúšku z pedagogicko-psychologického základu môžu ísť len 

tí študenti, ktorí majú splnené podmienky pre absolvovanie štátnych záverečných 

skúšok (v stanovenom termíne odovzdanú záverečnú prácu a vykonané všetky 

skúšky) 

 

 V čase od 20. 5. 2016 do 26. 5. 2016 budú prebiehať na príslušnej 

katedre štátne skúšky spolu s obhajobou diplomovej práce 

 

 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môžu 

1.opravný termín absolvovať v čase od  24. 8. 2016 do 26. 8. 2016 
 

 

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 

1. opravného termínu.  

Žiadosť treba odovzdať na príslušnú katedru do  6. 7. 2016 

 

 

 V čase od 23. 8. 2016 do 24. 8. 2016 sa bude konať 1. opravný termín 

štátnej skúšky z pedagogicko-psychologického a sociálneho základu. Rozpis 

s presným dátumom pripravuje Pedagogická fakulta (www.ff.ukf.sk, Štúdium, Interné 

formy vzdelávania). Na štátnu skúšku z pedagogicko-psychologického základu môžu 

ísť len tí študenti, ktorí majú splnené podmienky pre absolvovanie štátnych 

záverečných skúšok (v stanovenom termíne odovzdanú záverečnú prácu a vykonané 

všetky skúšky) 

 

 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v Harmonograme 

akad. roku 2015/2016 

 

  

http://www.ff.ukf.sk/
http://www.ff.ukf.sk/

