Časový harmonogram akademického roku 2009/2010 na UMB
Podľa čl. 12 ods. 4 Študijného poriadku UMB (ďalej len študijný poriadok) časový
harmonogram nasledujúceho akademického roku určuje jednotne pre univerzitu a jej fakulty
rektor univerzity po dohode s dekanmi fakúlt. V každom semestri štúdia je 13 výučbových
týždňov.
Otvorenie akademického roka 2009/2010 sa uskutoční dňa 16. 9. 2009
Zimný semester (dĺžka výučbovej časti - 13 týždňov):
- začiatok výučbovej časti (denné štúdium)

–

21. 9. 2009

- začiatok výučbovej časti (externé štúdium) –

18. 9. 2009

- koniec výučbovej časti

–

18. 12. 2009

- „Univerzitný deň otvorených dverí“

-

18. – 19. 11. 2009

- začiatok výučbovej časti

–

8. 2. 2010

- koniec výučbovej časti

–

7. 5. 2010

Letný semester (dĺžka výučbovej časti - 13 týždňov):

Časové harmonogramy akademického roka 2010/2011 vypracujú fakulty v termíne do
27. 2. 2010. Súčasťou harmonogramu bude aj úvodné sústredenie študentov prvých rokov
štúdia. Prvá etapa prihlasovania študentov na predmety na akademický rok 2010/2011 sa
uskutoční v mesiaci apríl 2010 na vlastnej fakulte a v termíne od 3. 5. do 14. 5. 2010 podľa
záujmu študenta na inej fakulte UMB. Fakulty pripravia pre študentov študijné programy
kreditového systému štúdia minimálne v elektronickej forme najneskôr do 31. 3. 2010.
Informácie o štúdiu a odporúčané študijné plány

do „Sprievodcu štúdiom na

akademický rok 2010/2011“ pripravia fakulty do tlače v termíne do 15. 6. 2010.
Pri tvorbe harmonogramov akademického roka 2010/2011 na fakultách je potrebné
s ohľadom na povinnosti spojené s centrálnym registrom študentov, uzatvoriť študijné
povinnosti, štátne skúšky a dodatočné prijímacie konania do 31. 8. 2010.
Schváliť harmonogramy prijímacieho konania akademického roka 2010/2011
a súhrnné informácie o možnostiach štúdia na fakultách UMB v akademickom roku
2010/2011 v akademických senátoch fakúlt najneskôr do 6. 7. 2009. Návrh počtu prijímaných
študentov do prvého roku štúdia akademického roka 2010/2011 predložiť na schválenie
rektorke univerzity v termíne do 31.8.2009. Informácie o prijímacom konaní zverejniť na
web stránkach univerzity a fakúlt od 16. 9.2009 v súlade so zákonom o vysokých školách.
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