
Časový harmonogram súťaže ŠVOČ na FHI v akademickom roku 2017/2018 

Termín Úloha 

do 24. 11. 2017 
zverejnenie tém ŠVOČ na jednotlivých katedrách (vypísaných katedrou alebo navrhnutých 

študentmi po dohode s konzultantmi), čl. 2 ods. (1) Súťažného poriadku ŠVOČ 

do 1. 12. 2017 študent nadviaže kontakt s konzultantom, čl. 2 ods. (4) Súťažného poriadku ŠVOČ 

do 8. 12. 2017 
odovzdanie prihlášky na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných 

vzťahov FHI (č. dv. D 7.23) 

do 15. 3. 2018 
študent odovzdá prácu a autoreferát na príslušnú katedru spolu s posudkom konzultanta 

(všetko v 3 vyhotoveniach) 

do 22. 3. 2018 
vedúci príslušnej katedry určí oponenta a stanoví termín na vypracovanie oponentských 

posudkov, ktorý musí byť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním súťaže 

do 22. 3. 2018 

Ak je na niektorej katedre odovzdaných viac ako 7 súťažných prác študentov 1. stupňa 

alebo viac ako 7 súťažných prác študentov 2. stupňa štúdia a tieto práce majú kladné 

odporúčania konzultantov, príslušná katedra organizuje súťaž ŠVOČ pre svojich študentov 

na príslušnom stupni štúdia samostatne. Vedúci príslušnej katedry v takomto prípade 

navrhne zloženie súťažnej komisie, termín, miesto a čas konania súťaže ŠVOČ (v termíne 

od 1. 4. do 15. 4. 2018, čl. 3 ods. (1) Súťažného poriadku ŠVOČ). Návrh doručí v písomnej 

forme na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI. 

1. 4. 2018                          

až 15. 4. 2018 

Súťaž ŠVOČ:  

 fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa uskutoční 13. 4. 2018 v miestnosti A7.12.  

 v prípade, že katedra bude po splnení vyššie uvedených podmienok organizovať na 

niektorom stupni štúdia súťaž ŠVOČ samostatne, táto súťaž musí byť v termíne od 

1. 4. do 15. 4. 2018  (čl. 3 ods. (1) Súťažného poriadku ŠVOČ) 

do troch 

pracovných dní 

po dni súťaže 

predseda súťažnej komisie odovzdá Záznam z priebehu a výsledkov súťaže ŠVOČ a víťazné 

práce na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI 

 


