Harmonogram akademického roku 2019-2020 - FSE UJEP
I.

24. 6. - 22. 9. 2019

II.

1. 7. - 22. 9. 2019

III.

9. 7. – 7. 10. 2019

elektronický zápis pro 3. roč. bakalářského studia a 2. roč.
magisterského studia na zimní semestr (ZS) školního roku
2019/2020
elektronický zápis pro 2. roč. bakalářského studia na zimní
semestr (ZS) školního roku 2019/2020
elektronický zápis pro 1. roč. bakalářského studia a 1. roč.
magisterského studia na zimní semestr (ZS) školního roku
2019/2020

Předzápis bude otevřen vždy od 12 hod.

14. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9.
18. 9.
22. 9.
23. 9.
25. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
27. 9.

září 2019
konec 2. části zkouškového období LS
konec akademického roku 2018/2019
začátek akademického roku 2019/2020
kontrola splněných podmínek pro postup do vyššího roku studia
zápis do 1. roku studia
ukončení elektronického zápisu do ZS 2019/2020 pro vyšší ročníky
zahájení výuky v zimním semestru (do 21. 12. 2019)
lhůta pro doložení podkladů pro přijímací řízení (do 12.00 hod.)
přijímací komise
zápis do 1. roku studia
ukončení doplňování „Podkladu pro zadání BP/DP“ (literatura,
struktura) – odevzdávání BP/DP v prosinci 2019
konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro
absolvování předmětů zimního semestru 2019/2020 v IS/STAG

25. 10.

říjen 2019
ukončení elektronického zápisu 1. roč. bakalářského studia a 1. roč.
magisterského studia na ZS 2019/2020
odevzdání Návrhu na oponenta na příslušné katedře (odevzdávání
BP/DP listopad 2019)
konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora a starostů

8. 11.
6. 11.
15. 11.

listopad 2019
konečný termín podávání žádostí o prospěchová a mimořádná stipendia
konečný termín podávání žádosti o sociální a ubytovací stipendium
konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora

7. 10.
4. 10.

1. 12.
6. 12.
6. 12.
9. 12. – 13. 12.
9. - 13. 12.

prosinec 2019
vyhlášení témat BP/DP katedrami FSE na akademický rok 2020/2021
ukončení odevzdávání bakalářských a diplomových prací (obhajoba:
leden 2020) na katedrách (+Formulář o doplnění BP/DP)
přihláška k SBZ a SZZ (leden 2020) na katedrách
kontrola splnění podmínek ukončení studia na studijním oddělení (SBZ,
SZZ leden 2020)
ukončení testování v systému na odhalování plagiátů Theses (vedoucí
práce)

9. 12. – 15. 2. 2020 1. období hodnocení pedagogů studenty
21. 12.
konec výuky v ZS
22. 12. – 1. 1. 2020 zimní prázdniny
31. 12.
ukončení doplňování „Podkladu pro zadání BP/DP“ (literatura,
struktura) – odevzdávání BP/DP v březnu 2020

2. 1.
2. 1. - 16. 2.
6. 1. - 16. 2.
10. 1.
20. 1. – 24. 1.
27. 1. – 4. 2.
29. 1.
3. 2. – 7. 2.
15. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.

6. 3.
30. 3.
31. 3.

3. 4.
9. 4.
14. 4.
14. 4.
27. 4. – 4. 7.

7. 5.
7. 5.

leden 2020
zahájení zkouškového období ZS (2. 1. – 15. 2. 2020)
elektronický zápis pro 3. roč. bakalářského studia a 2. roč.
magisterského studia na letní semestr (LS) 2019/2020
elektronický zápis pro 1. a 2. roč. bakalářského studia a 1. roč.
magisterského studia na letní semestr (LS) 2019/2020
odevzdání posudků vedoucích BP/DP a oponentů BP/DP v písemné a
elektronické podobě na sekretariát příslušné katedry
1. část SBZ (obory EMA a RRVS)
2. část SBZ - státní bakalářské zkoušky, SZZ - státní magisterské
zkoušky (obory EMA, RRVS a SP)
Den otevřených dveří
únor 2020
odevzdání Návrhu na oponenta na příslušné katedře (odevzdávání
BP/DP březen 2020)
konec zkouškového období ZS
ukončení hodnocení kvality výuky v ZS 2019/2020
konec elektronického zápisu pro LS
zahájení výuky v LS (od 17. 2. do 16. 5. 2020)
březen 2020
odevzdání „Podkladu pro zadání BP/DP“ (obhajoba: leden 2021)
odevzdání Návrhu na externího vedoucího BP/DP
termín odevzdání přihlášek ke studiu pro uchazeče o prezenční a
kombinovanou formu studium (Bc., Mgr.)
duben 2020
ukončení odevzdávání bakalářských a diplomových prací (obhajoba:
květen 2020) na katedrách (+Formulář o doplnění DP)
konec výuky LS pro 3. roč. bakalářského a 2. roč. magisterského studia
ukončení testování BP a DP v systému na odhalování plagiátů Theses
(vedoucí práce)
zahájení zkouškového období LS pro 3. roč. bakalářského a 2. roč.
magisterského studia (od 14. 4. do 7. 5. 2020)
2. období hodnocení pedagogů studenty
květen 2020
přihláška k SBZ a SZZ (květen 2020) na katedrách (splnění podmínek
ukončení studia)
odevzdání posudků vedoucích BP a DP a oponentů BP a DP v písemné
a elektronické podobě na sekretariát příslušné katedry

7. 5.
11. 5. – 13. 5.
16. 5.
18. 5.
18. 5. -22. 5.
25. 5. – 5. 6.

12. 6.
22. 6. - 25. 6.
22. 6.
22. 6. - 20. 9.
24. - 25. 6.
1. 7. – 4. 7.
4. 7.
4. 7.
5. 7.
9. 7.
10. 7. – 20. 9.
20. – 21. 7.
21. 7.

konec zkouškového období LS pro 3. roč. bakalářského a 2. roč.
magisterského studia
kontrola splnění podmínek ukončení studia na studijním oddělení (SBZ,
SZZ květen 2020)
konec výuky v LS
zahájení 1. části zkouškového období LS (od 13. 5. do 4. 7. 2020)
1. část SBZ - státní bakalářské zkoušky + SZZ - státní magisterské
zkoušky (obory EMA a RRVS)
2. část SBZ - státní bakalářské zkoušky + SZZ - státní magisterské
zkoušky (obory EMA, RRVS a SP)
červen 2020
odevzdání výkazů v režimu CŽV na studijní oddělení
odevzdání „Podkladu pro zadání BP/DP“ (obhajoba: květen 2021)
přijímací komise bakalářského a magisterského studia na FSE
elektronický zápis studentů do STAGu na ZS 2020/2021
promoce
červenec 2020
rozeslání oznámení 1. kola přijímacího řízení
konec 1. části zkouškového období LS
ukončení hodnocení kvality výuky v LS 2019/2020
letní prázdniny (do 23. 8.)
zápis do 1. roku studia
elektronický zápis pro 1. roč. bakalářského studia a 1. roč.
magisterského studia na zimní semestr (ZS) školního roku 2020/2021
odevzdávání bakalářských a diplomových prací (obhajoba: srpen 2020)
na katedrách (+Formulář o doplnění BP/DP) – opravné termíny
přihláška k SBZ a SZZ (srpen 2020) na katedrách – opravné termíny

24. 8. – 28. 8.
24. 8.
31. 8. – 4. 9.

srpen 2020
odevzdání posudků vedoucích BP a DP a oponentů BP a DP v písemné
a elektronické podobě na sekretariát příslušné katedry (obhajoba: srpen
2020)
1. část SBZ (EMA a RRVS) – opravné termíny
zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 19.9.)
2. část SBZ+SZZ (EMA, RRVS a SP) – opravné termíny

19. 9.
20. 9.
21. 9.

září 2020
konec 2. části zkouškového období LS
konec akademického roku 2019/2020
začátek akademického roku 2020/2021

14. 8.

