
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 

Vzdelávacia činnosť na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

sa v AR 2021/2022 bude riadiť týmto harmonogramom: 

 

ZIMNÝ SEMESTER 

OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA  

Zápis na študijné programy     6.9 . 2021 – 10.9.2021 

Výučba v zimnom semestri – bakalársky študijný program 

– denná, externá forma, magisterský študijný program a 

inžiniersky študijný program denná, externá forma   

 

20.9.2021 – 18.12.2021 

Výučba v zimnom semestri pre končiaci ročník 

magisterský študijný program, inžiniersky študijný 

program - externé        

20.9.2021 – 27.11.2021 

Skúškové obdobie v zimnom semestri - bakalársky študijný 

program – denná, externá forma, magisterský a inžiniersky 

študijný program – denná forma    

20.12.2021 – 5.2.2022 

Odovzdanie záverečných prác  magisterský a 

inžiniersky študijný program externé 

do 10.12.2021 

Skúškové obdobie v zimnom semestri pre končiace ročníky 

-  magisterský a inžiniersky študijný program - externé      

29.11.2021 – 23.12.2021 

Prihlasovanie na ŠZS pre končiace ročníky – magisterský  

a inžiniersky  program externá forma 

20.12.2021 – 27.12.2021 

Štátna záverečná skúška - pre končiace ročníky 

magisterský a inžiniersky študijný program - externé     

        

24.1.2022 – 28.1.2022 

Obdobie vianočných prázdnin 24.12.2021 – 9.1.2022 

 

LETNÝ SEMESTER 

Administratívny zápis pre letný semester    7.2.2022 – 11.2.2022 

Mimoriadna skúška (za zimný semester)    7.3.2022 – 11.3.2022 

Výučba v letnom semestri      7.2.2022 – 7.5.2022 

Výučba pre končiaci ročník Bc., Mgr., Ing. denné štúdium  7.2.2022 – 9.4.2022 

Odovzdanie záverečných prác -  bakalársky študijný program – 

denná, externá forma, magisterský a inžiniersky študijný 

program – denná forma   

do 9.5.2022 

Skúškové obdobie v letnom semestri    9.5.2022 – 30.6.2022 

Skúškové obdobie pre končiace ročníky    11.4.2022 – 7.5.2022 

Termín prihlásenia na štátnu záverečnú skúšku 9.5.2022 – 11.5.2022 

Štátna záverečná skúška      6.6.2022 – 10.6.2022 

Promócie 27.6.2022 – 30.6.2022 

Študentská vedecká konferencia      apríl – máj 2022 

Prihlásenie na ŠZS v náhradnom termíne 27.7.2022 – 29.7.2022 

Štátne záverečné skúšky v náhradnom termíne   30.08.2022- 31.08.2022 

Odovzdávanie záverečných prác – ŠZS v náhradnom termíne do 27.7.2022 

Mimoriadna skúška (za letný semester)    24.8.2022 - 26.8.2022 

Mimoriadna skúška pre študentov 3.ročníka (za letný semester) 13.6.2022 – 17.6.2022 

 

 

 

 



 

PRIJÍMACIE KONANIE 

1. kolo do        30.03.2022 

2. kolo do        30.06.2022 

3. kolo do         31.08.2022 

 

ŠTÁTNE SVIATKY 

Rok 2021: 1.9. (streda), 15.9. (streda), 1.11. (pondelok), 17.11. (streda), 24.12. - 26.12. 

(piatok - sobota); 

Rok 2022: 1.1. (sobota), 6.1. (štvrtok), 15.4.(piatok), 18.4.(pondelok), 1.5. (nedeľa), 8.5. 

(nedeľa), 29.8. (pondelok). 

 

 

V Prešove dňa 21.04.2021    doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 

                rektor VŠ MP ISM Slovakia v Prešove

        

 

 


