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BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY  
JEDNOODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (EXTERNÉ ŠTÚDIUM) 
24. 5. 2018 – 6. 6. 2018 
 
NITRA 

 Študenti jednoodborových bakalárskych študijných programov prinesú na študijné oddelenie – externé 
do 20. 4. 2018 (tento termín sa týka študentov, ktorí idú na štátnu skúšku v riadnom a v 1. opravnom 

termíne):  
o 2x bakalársku prácu v pevnej väzbe, 
o 2 licenčné zmluvy (systém AIS Vám po vložení práce ponúkne dve odlišné zmluvy - obe je 

potrebné vytlačiť 2x a jednu kópiu z každej zmluvy odovzdať na študijné oddelenie), 

o odovzdanie práce sa pokladá za prihlásenie sa študenta na riadny termín štátnej skúšky, t. 

v období od 24. 5. 2018 – 6. 6. 2018 (v prípade, že sa študent nechce zúčastniť štátnej skúšky 

v tomto termíne, je povinný o tom informovať príslušnú katedru).   

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie bakalárskej práce a následne ju študent odnesie na príslušnú 

katedru. 

 Katedra: 

o nesmie prebrať nepotvrdenú bakalársku prácu  
o príjme bakalársku prácu a zaradí ho do zoznamu na štátne skúšky (obhajobu bakalárskej 

práce) 

 Študent:  
o najneskôr do 14. 5. 2018 odovzdá na príslušnú katedru riadne vyplnené výkazy za 3. ročník 

príp. výkazy o praxi 

 Katedra: 
o najneskôr do 17. 5. 2018 odovzdá na príslušné študijné oddelenie v papierovej podobe 

zloženie komisií spolu so zaradením študentov do jednotlivých komisií, vyplnené výkazy 
študentov za 3. ročník, príp. výkazy o praxi 

 Študijné oddelenie skontroluje študentov cez AiS2  

o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa zoznamov dodaných z katedier 
o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje katedru, kde ho katedra 

skontroluje a následne oznámi študijnému oddeleniu, či študent môže / nemôže byť 

zaradený na štátne skúšky 
 

 Študent sa prihlási na štátne skúšky aj cez AIS (manuál sa nachádza na stránke externého štúdia). 
Termín prihlasovania je od 16.4.2018 do 2.5.2018. V prípade problémov treba kontaktovať Ing. M. 

Václavovú. 
 

 V čase od 24. 5. 2018 do 6. 6. 2018 budú prebiehať na príslušnej katedre štátne skúšky, resp. 

obhajoby bakalárskych prác. 
 

 protokol o štátnej skúške odovzdá katedra na príslušné študijné oddelenie 

 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môžu 1. opravný termín absolvovať 
v čase od 28. 8. 2018 do 31. 8. 2018 . Je potrebné v tomto prípade vypísať žiadosť o opravný termín a 
odovzdať ju na príslušnú katedru do 6. 7. 2018 (nachádza na stránke externého štúdia). 

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 1. opravného termínu, 
prípadne 2. opravného termínu (žiadosť o opravný termín teda odovzdáva aj študent, ktorý minulý 
akademický rok nevyhovel na štátnych skúškach). 

 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v harmonograme pre akad. rok 2017/2018. 
 

LUČENEC a MARTIN 
Študenti na detašovanom pracovisku v Lučenci (Kulturológia-riadenie kultúry a turizmu) a na detašovanom pracovisku v Martine 
(Aplikovaná etika – riadenia ľudí a práce) odovzdajú bakalárske práce hromadne poverenému vyučujúcemu, ktorý bude mať 
výučbu na detašovanom pracovisku 21.4.2018 (ak vtedy výučba nebude, práce zozbiera dekanátom poverená osoba). Pri 
hromadnom odovzdávaní prác je potrebné odovzdať aj licenčnú zmluvu (2x). Štátne skúšky sa budú konať na detašovaných 
pracoviskách v Lučenci a Martine v zmysle harmonogramu akademického roka. O presnom dni konania štátnych skúšok budú 
študenti včas upozornení. Riadne vyplnené výkazy za 3. ročník, príp. výkazy o praxi odovzdá študent  poverenému 
vyučujúcemu 28.4.2018, no je možné ich odovzdať aj skôr a to 21.4.2018 spolu s bakalárskou prácou. Ak bude mať niekto 
skúšky po 28.4.2018, výsledok skúšky do výkazu vyučujúci zapíšu na sekretariáte príslušnej katedre, kde sa výkazy budú 
nacháddzať od 28.4.2018 do 16.5.2018.  
Najneskôr do 17.5.2018 odovzdá katedra v papierovej podobe zloženie komisií spolu so zaradením študentov do jednotlivých 
komisií, výkazy za 3. ročník, príp. výkazy o praxi .  
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BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY  
UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (EXTERNÉ ŠTÚDIUM) 
24. 5. 2018 – 6. 6. 2018 

 
NITRA 

 Študenti jednoodborových bakalárskych študijných programov prinesú na študijné oddelenie – 
externé do 20. 4. 2018 (tento termín sa týka študentov, ktorí idú na štátnu skúšku v riadnom a v 1. 
opravnom termíne):  

o 2x bakalársku prácu v pevnej väzbe, 
o 2 licenčné zmluvy (systém AIS Vám po vložení práce ponúkne dve odlišné zmluvy - obe 

je potrebné vytlačiť 2x a jednu kópiu z každej zmluvy odovzdať na študijné oddelenie) 

o odovzdanie práce sa pokladá za prihlásenie sa študenta na riadny termín štátnej skúšky, t. 

v období od 24. 5. 2018 – 6. 6. 2018 (v prípade, že sa študent nechce zúčastniť štátnej 

skúšky v tomto termíne, je povinný o tom informovať príslušnú katedru).   

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie bakalárskej práce a následne ju študent odnesie na príslušnú 

katedru. 

 Katedra: 

o nesmie prebrať nepotvrdenú bakalársku prácu  
o príjme bakalársku prácu a zaradí ho do zoznamu na štátne skúšky (obhajobu bakalárskej 

práce) 

 Študent:  
o najneskôr do 14. 5. 2018 odovzdá na príslušnú katedru riadne vyplnené výkazy za 3. ročník a 

výkazy o praxi. 

 Katedra: 
o najneskôr do 17. 5. 2018 odovzdá na príslušné študijné oddelenie v papierovej podobe 

zloženie komisií spolu so zaradením študentov do jednotlivých komisií, vyplnené výkazy 
študentov za 3. ročník a výkazy o praxi 

 

 Študijné oddelenie skontroluje študentov cez AiS2  

o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa zoznamov dodaných z katedier 
o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje katedru, kde ho katedra 

skontroluje a následne oznámi študijnému oddeleniu, či študent môže / nemôže byť 

zaradený na štátne skúšky 
 

 Študent sa prihlási na štátne skúšky aj cez AIS (manuál sa nachádza na stránke externého štúdia). 
Termín prihlasovania je od 16.4.2018 do 2.5.2018. V prípade problémov treba kontaktovať Ing. M. 

Václavovú. 
 

 Ak má študent povinnosť vykonať štátnu skúšku z pedagogicko-psychologického a sociálneho 
základu, termín jej konania včas upresní Pedagogická fakulta UKF v Nitre. 

 

 V čase od 24. 5. 2018 do 6. 6. 2018 budú prebiehať na príslušnej katedre štátne skúšky, resp. 

obhajoby bakalárskych prác. 
 

 protokol o štátnej skúške odovzdá katedra na príslušné študijné oddelenie 

 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môžu 1. opravný termín absolvovať 
v čase od 28. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Je potrebné v tomto prípade vypísať žiadosť o opravný termín a 
odovzdať ju na príslušnú katedru do 6. 7. 2018 (nachádza na stránke externého štúdia).   

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 1. opravného termínu, 
prípadne 2. opravného termínu (žiadosť o opravný termín teda odovzdáva aj študent, ktorý minulý 
akademický rok nevyhovel na štátnych skúškach). 

 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v harmonograme pre akad. rok 2017/2018 
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MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY 
JEDNOODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (EXTERNÉ ŠTÚDIUM) 
17. 5. 2018 – 25. 5. 2018 
 
Týka sa študentov, ktorí sú zapísaní na externé magisterské štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 
2 roky + študentov 3. ročníka študijného programu editorstvo a vydavateľská prax!!!    
 

 Študenti jednoodborových magisterských študijných programov prinesú na študijné oddelenie – 
externé do 20. 4. 2018 (tento termín sa týka študentov, ktorí idú na štátnu skúšku v riadnom a v 1. 
opravnom termíne):  

o 2x diplomovú prácu v pevnej väzbe, 
o 2 licenčné zmluvy (systém AIS Vám po vložení práce ponúkne dve odlišné zmluvy - obe 

je potrebné vytlačiť 2x a jednu kópiu z každej zmluvy odovzdať na študijné oddelenie), 

o odovzdanie práce sa pokladá za prihlásenie sa študenta na riadny termín štátnej skúšky, t. 

v období od 17. 5. 2018 – 25. 5. 2018 (v prípade, že sa študent nechce zúčastniť štátnej 

skúšky v tomto termíne, je povinný o tom informovať príslušnú katedru).   

 

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie diplomovej práce a následne ju študent odnesie na 

príslušnú katedru. 

 Katedra: 
o nesmie prebrať nepotvrdenú diplomovú prácu  
o príjme diplomovú prácu od študenta a zaradí ho do zoznamu na štátne skúšky 

 Študent: 
o najneskôr do 7. 5. 2018 odovzdá na príslušnú katedru riadne vyplnené výkazy za 1. a 2. 

ročník, príp. výkazy o praxi 

 Katedra: 
o  najneskôr do 10. 5. 2018 odovzdá na príslušné študijné oddelenie v papierovej podobe 

zloženie komisií spolu so zaradením študentov do jednotlivých komisií, vyplnené výkazy 
za 1. a 2. ročník, príp. výkazy o praxi 

 

 Študijné oddelenie skontroluje študentov cez AiS2  

o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa zoznamov dodaných z 
katedier 

o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje katedru, kde ho 
katedra skontroluje a následne oznámi študijnému oddeleniu, či študent môže / 
nemôže byť zaradený na štátne skúšky 

 

 Študent sa prihlási na štátne skúšky aj cez AIS (manuál sa nachádza na stránke externého štúdia). 
Termín prihlasovania je od 16.4.2018 do 2.5.2018. V prípade problémov treba kontaktovať Ing. M. 
Václavovú. 

 

 V čase od 17. 5. 2018 do 25. 5. 2018 budú prebiehať na príslušnej katedre štátne skúšky a 

obhajoby diplomových prác. 
 

 protokol o štátnej skúške odovzdá katedra na príslušné študijné oddelenie 
 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môžu 1. opravný termín 
absolvovať v čase od 28. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Je potrebné v tomto prípade vypísať žiadosť 
o opravný termín a odovzdať ju na príslušnú katedru  do 6. 7. 2018 (nachádza na stránke externého 

štúdia).   

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 1. opravného termínu, 
prípadne 2. opravného termínu (žiadosť o opravný termín teda odovzdáva aj študent, ktorý minulý 
akademický rok nevyhovel na štátnych skúškach). 

 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v harmonograme pre akad. rok 2017/2018 
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MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY  
UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (EXTERNÉ ŠTÚDIUM) 
4. 5. 2018 – 16. 5. 2018 / 17. 5. 2018 – 25. 5. 2018 
Týka sa študentov, ktorí sú zapísaní na externé magisterské štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia 
2 roky!!! 

 
 Študenti učiteľských magisterských študijných programov prinesú na študijné oddelenie – externé do 

20. 4. 2018 (tento termín sa týka študentov, ktorí idú na štátnu skúšku v riadnom a v 1. opravnom 

termíne): 
o 2x diplomovú prácu v pevnej väzbe, 
o 2 licenčné zmluvy (systém AIS Vám po vložení práce ponúkne dve odlišné zmluvy - obe je 

potrebné vytlačiť 2x a jednu kópiu z každej zmluvy odovzdať na študijné oddelenie), 

o odovzdanie práce sa pokladá za prihlásenie sa študenta na riadny termín štátnej skúšky, t. 

v období od 4. 5. 2018 – 16. 5. 2018 / 17. 5. 2018 – 25. 5. 2018 (v prípade, že sa študent 

nechce zúčastniť štátnej skúšky v tomto termíne, je povinný o tom informovať príslušné katedry 

a študijné oddelenie).  

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie diplomovej práce a následne ju študent odnesie na príslušnú 
katedru. 

 Katedra: 

o nesmie prebrať nepotvrdenú diplomovú prácu  
o príjme dipolomovú prácu a zaradí ho do zoznamu na štátne skúšky 

 Študent:  
o najneskôr do 5. 5. 2018 odovzdá na katedre, na ktorej píše diplomovú prácu, riadne vyplnené 

výkazy za 1. a 2. ročník a výkazy o praxi  

 Katedra: 
o najneskôr do 7. 5. 2018 odovzdá na príslušné študijné oddelenie v papierovej podobe zloženie 

komisií spolu so zaradením študentov do jednotlivých komisií, vyplnené výkazy študentov za 1. 
a 2. ročník a výkazy o praxi 

 

 Študijné oddelenie skontroluje študentov cez AiS2  

o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa zoznamov dodaných z katedier 
o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje katedru, kde ho katedra 

skontroluje a následne oznámi študijnému oddeleniu, či študent môže / nemôže byť 

zaradený na štátne skúšky 

 Študent sa prihlási na štátne skúšky aj cez AIS (manuál sa nachádza na stránke externého štúdia). 
Termín prihlasovania je od 16.4.2018 do 2.5.2018. V prípade problémov treba kontaktovať Ing. M. 

Václavovú. 
 

 V čase od 4. 5. 2018 do 16. 5. 2018 sa bude konať štátna skúška z pedagogicko-psychologického 

a sociálneho základu. Rozpis s presným dátumom pripraví Pedagogická fakulta UKF v Nitre, o ktorom 
Vás následne bude informovať študijné oddelenie. 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 diplomovú prácu a vykonané všetky skúšky). 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške z pedagogicko-psychologického základu, môžu opravný 
termín absolvovať 27. 8. 2018 (žiadosť treba odovzdať na Študijné oddelenie – externé do 6. 7. 2018). 

Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 1. opravného termínu.  
 

 V čase od 17. 5. 2018 do 25. 5. 2018 budú prebiehať na príslušnej katedre štátne skúšky spolu 

s obhajobou diplomovej práce. 
 

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške, môžu opravný termín absolvovať v čase od 28. 8. 2018 do 
31. 8. 2018. Je potrebné v tomto prípade vypísať žiadosť o opravný termín a odovzdať ju na príslušnú 
katedru do 6. 7. 2018 (nachádza na stránke externého štúdia). 

 

 Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 1. opravného termínu, 
prípadne 2. opravného termínu (žiadosť o opravný termín teda odovzdáva aj študent, ktorý minulý 
akademický rok nevyhovel na štátnych skúškach). 

 

 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v Harmonograme akad. roku 2017/2018. 

 

mailto:azverkova@ukf.sk
mailto:lkovacova@ukf.sk


                      
                     

                    UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
               FILOZOFICKÁ FAKULTA 
               Štefánikova 67, 949 74  Nitra 
               Tel.: +421-(0)37-6408504, e-mail: azverkova@ukf.sk, lkovacova@ukf.sk  

Informácie o štátnych skúškach v akad. roku 2017/2018 – externé štúdium, rozširujúce štúdium 6 

Verzia 23032018 

 

 
 
Kontaktná osoba: Ľudmila Kováčová (lkovacova@ukf.sk)  
 

 Študenti rozširujúceho štúdia prinesú na študijné oddelenie – externé do 20. 4. 2018 
(tento termín sa týka študentov, ktorí idú na štátnu skúšku v riadnom a v 1. opravnom 
termíne): 

o 2x záverečnú prácu v pevnej väzbe 
o 2 licenčné zmluvy (systém AIS Vám po vložení práce ponúkne dve odlišné 

zmluvy - obe je potrebné vytlačiť 2x a jednu kópiu z každej zmluvy odovzdať 

na študijné oddelenie) 

 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie záverečnej práce a následne ju študent 
odnesie na príslušnú katedru. 

 

 Študenti rozširujúceho štúdia, ktorí chcú ísť v riadnom termíne na štátnu skúšku, si 
vyplnia žiadosť (pozri webová stránka www.ff.ukf.sk, ŠTÚDIUM, Kontinuálne 
vzdelávanie, Rozširujúce štúdium)  o povolenie vykonať štátnu skúšku. 

 Žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku spolu s výkazmi o štúdiu, v ktorých sú 
zapísané hodnotenia, odovzdajú na príslušnej katedre do 5. 5. 2018. 

 Príslušná katedra:  
o Katedra  skontroluje výpis výsledkov štúdia za celé štúdium a potvrdí splnenie 

podmienok na  žiadosti o povolenie vykonať štátnu skúšku. 
o Potvrdené žiadosti odovzdá katedra pani Ľudmile Kováčovej do 7.5.2018 

spolu so zaradením študentov na štátne skúšky. Termíny pre jednotlivé 
aprobácie sú nasledovné a kryjú sa s termínmi štátnych skúškach na 
magisterských študijných programoch. 

 

Študijný program riadny termín opravný termín  

anglický jazyk a literatúra 17. 5. 2018 – 25. 5. 2018  28. 8. 2018 - 31. 8. 2018  
história 17. 5. 2018 – 25. 5. 2018  28. 8. 2018 - 31. 8. 2018  
slovenský jazyk a literatúra 17. 5. 2018 – 25. 5. 2018  28. 8. 2018 - 31. 8. 2018  
výchova k občianstvu 17. 5. 2018 – 25. 5. 2018  28. 8. 2018 - 31. 8. 2018  

 

 V uvedených termínoch budú prebiehať na príslušnej katedre štátne skúšky. Tézy 
katedra zverejní na svojej webovej stránke.  

 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, sa môžu prihlásiť na 
štátnu skúšku v opravnom termíne, ktorý sa koná v čase od 28.8.2018 do 31.8.2018 
(žiadosť treba odovzdať na príslušnej katedre do  6. 7. 2018)  

 
  

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM 
- anglický jazyk a literatúra 

- história 

- nemecký jazyk a literatúra 

- slovenský jazyk a literatúra 

- výchova k občianstvu 

 

17. 5. 2018 – 25. 5. 2018 
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