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 Dekanát FU TUKE  
Letná 9  │  042 00 Košice 

 
VYHLÁŠKA 

k záveru bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia na Fakulte umení TUKE v akad. 
roku 2019/2020  

 
1.  Podanie prihlášok na magisterské a inžinierske štúdium: do 31.5.2020  elektronicky - prostredníctvom IS 

MAIS. Bližšie informácie o podávaní prihlášok na  web stránke fakulty: Štúdium -  Uchádzači -  Prijímacie 
konanie   
 

3. Odovzdanie elektronickej formy záverečných bakalárskych a diplomových prác do Univerzitnej knižnice 
pre študentov Fakulty umení : 22.5.2020 a v čase od 8,00 – 15,00 hod.  

 Bližšie informácie k odovzdávaniu záverečných prác na web stránke fakulty: Štúdium – Bakalárske 
štúdium, resp. Magisterské a inžinierske štúdium – Proces odovzdávania záverečných prác 

 
4.  Odovzdanie záverečných prác na profilujúcich katedrách: podľa pokynov vedúcich záverečných prác 
 
5.  Štátne skúšky – obhajoby bakalárskych a diplomových prác: sa uskutočnia prostredníctvom 

videokonferencie  
 I. stupeň štúdia 
 23.06.2020    Dizajn               9,00 hod.  
 24.06.2020    Voľné výtvarné umenie          9,00 hod.  
 24.06.2020   Architektúra a urbanizmus – opravný termín teoret. štát. sk.  8,30 hod.   
 24.06.2020    Architektúra a urbanizmus         9,30 hod. 
 25.06.2020    Architektúra a urbanizmus        9,00 hod. 

   
II. stupeň štúdia          
24.06.2020        Dizajn             9,00 hod.  

 25.06.2020        Voľné výtvarné umenie        9,00 hod.  
26.06.2020        Architektúra a urbanizmus                     9,00 hod. 
                             

7. Prijímacie konanie na magisterské a inžinierske štúdium: sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie  
  
 17.06.2017    Architektúra a urbanizmus            13,30 hod.  
 17.06.2017    Dizajn                                         9,00 hod. 
 17.06.2017    Voľné výtvarné umenie                         10,00 hod.     
       
9.  Promócie: 
 Promócie absolventov sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu Covid 19 na Fakulte umení TUKE v akad. 

roku 2019/2020 konať nebudú 
  
6. Vybavenie formalít spojených s ukončením štúdia - preberanie diplomov, dodatkov k diplomom, 

vysvedčení o ŠS, potvrdení o ukončení štúdia a podpis licenčných zmlúv záverečných prác: 
 21.07.2020 – 23.07.2020 – presný postup bude zverejnený na web stránke fakulty 
 
 
      Košice, 12.05.2020                  doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., v.r. 
                      dekan fakulty 


