HARMONOGRAM FF UJEP
PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
Nejdůležitější údaje:
Zimní semestr: výuka od 24. 9. 2018 do 22. 12. 2018, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 23. 12.
2018 do 1. 1. 2019, zkouškové období od 2. 1. 2019 do 9. 2. 2019
Letní semestr: výuka od 11. 2. 2019 do 18. 5. 2019, tj. 14 výukových týdnů, 1. část zkouškového
období od 20. 5. 2019 do 4. 7. 2019, prázdniny od 5. 7. 2019 do 25. 8. 2019, 2. část zkouškového
období od 26. 8. 2019 do 14. 9. 2019
Společné termíny UJEP
Termíny FF UJEP
Termíny PF UJEP platné i pro FF (společně realizované studijní obory)

září 2018
20. 8. – 15. 9.
27. 8. – 7. 9.

3. 9. – 14. 9.
5. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9. – 12. 10.
17. 9.
18. 9.
21. 9.
22. 9. – 30. 9.
24. 9. – 22. 12.
24. 9. – 12. 10.
22. 9. – 5. 10.
27. 9.

1

2. část zkouškového období letního semestru 2017/18
mimořádný a opravný termín SZZ bakalářského/navazujícího
magisterského studia a obhajob BP/DP1 (pro studenty PF a PřF jsou
závazné termíny a podmínky zveřejněné v harmonogramu těchto fakult)
PF,FF SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ
FF
2. kolo přijímacího řízení 2018/2019
UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2017/2018
UJEP ukončení akademického roku 2017/2018
UJEP zahájení akademického roku 2018/2019
UJEP konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2018/2019
FF
elektronický předzápis na zimní semestr (samostatný harmonogram)
FF
zápis do 1. roku studia pro studenty kombinované formy studia na katedře
germanistiky
FF
zápis do 1. roku studia pro obory otevírané ve 2. kole (+ náhradní termíny)
UJEP konečný termín pro zápis výsledků zápočtů a zkoušek za akademický rok
2017/2018 do IS/STAG
FF
kontrola zadání prospěchu (zp a zk) do IS/STAG a indexů za ak. rok
2017/2018 ze strany studentů, podání připomínek na katedry a centra
UJEP výuka v zimním semestru
PF,FF CPP. Souvislá pedagogická praxe II. 2. ročník NMgr. Učitelství pro 2. st.
ZŠ a SŠ. Praxe je realizována na SŠ.
FF
doplnění chybějících kontrol studia do IS/STAG a indexů za ak. rok
2017/2018 ze strany kateder a center
UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování
v předmětech zimního semestru 2018/2019 v IS/STAG

UJEP
FF

Mimořádný termín se týká studentů společného studijního programu s Univerzitou Bayreuth (double
degree). Opravný termín platí pro studenty, kteří by ke dni ukončení příslušného akademického roku
přesáhli maximální délku studia. K opravnému termínu SZZ a obhajob závěrečných prací se mohou
přihlásit pouze studenti, kteří z dané části SZZ (včetně obhajoby závěrečné práce) již v předchozích
termínech minimálně jednou neuspěli a byli hodnoceni stupněm nevyhověl(a). V ostatních případech
musí student o možnost skládat SZZ či obhajovat BP/DP v tomto termínu požádat oficiální cestou
vedoucího příslušné katedry.

říjen 2018
10. 10.
12. 10.
do 19. 10.
25. 10.
26. 10.

31. 10.

FF
FF
FF

Imatrikulace studentů v 1. roce studia
konec elektronického předzápisu na zimní semestr
zadání podkladů pro BP a DP práce – obhajoba prosinec 2019 (pro
studenty KPF platí interní termín)
PF,FF odevzdání bakalářských a diplomových prací
UJEP konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora města Ústí
nad Labem, starostů městských obvodů, města Trmice, Statutárního města
Teplice a dalších poskytovatelů nejlepším studentům UJEP
UJEP zahájení kopírování předmětů akademického roku 2018/2019 do
akademického roku 2019/2020 a aktualizace předmětů pro akademický rok
2019/2020 v IS/STAG

listopad 2018
1. 11.
6. 11.
9. 11.
9. 11.
15. 11.
26. 11. – 30. 11.
30. 11.

FF

konečný termín pro podávání návrhů na udělení prospěchových a
mimořádných stipendií navrhovaných fakultní stipendijní komisí
UJEP termín podávání žádosti o sociální a ubytovací stipendium
PF,FF odevzdání indexů a přihlášek k SZZ (vyjma SZZ z pedagogiky a
psychologie realizované na PF UJEP)
FF
slavnostní promoce
UJEP konečný termín pro podávání návrhů na Cenu rektora
PF,FF obhajoby bakalářských a diplomových prací

FF

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

10. 12.

UJEP

zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2018/2019
v IS/STAG (do 9. 2. 2019)

prosinec

UJEP

slavnostní předávání Cen rektora a stipendií nejlepším
studentům a zaměstnancům UJEP

22. 12.
23. 12. – 1. 1.

UJEP
UJEP

ukončení výuky v zimním semestru
zimní prázdniny

2. 1. – 10. 2.
2. 1. – 9. 1.
10. 1.

UJEP zkouškové období zimního semestru
PF,FF SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia – 1. část
PF,FF odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty
učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ
PF,FF SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ
UJEP Den otevřených dveří
UJEP konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů
pro akademický rok 2019/2020 v IS/STAG (kromě výběrových
předmětů a předmětů nových oborů)

prosinec 2018

leden 2019

21. 1. – 25. 1.
30. 1.
31. 1.

únor 2019
1. 2.

4. 2.
4. 2. – 8. 2.
4. 2. – 1. 3.
7. 2.
9. 2.
9. 2.
11. 2. – 18. 5.
15. 2.

UJEP

zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2018/2019
do akademického roku 2019/2020 a aktualizace studijních plánů pro
akademický rok 2019/2020 v IS/STAG
UJEP konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2018/2019
PF,FF SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia – 2. část
FF
elektronický předzápis na letní semestr (samostatný harmonogram)
FF
konečný termín pro podávání návrhů na udělení prospěchových a
mimořádných stipendií navrhovaných fakultní stipendijní komisí
UJEP ukončení zkouškového období zimního semestru
UJEP ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2018/2019
v IS/STAG
UJEP výuka v letním semestru
UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na
absolvování v předmětech letního semestru 2018/2019 v IS/STAG

březen 2019
1. 3.

UJEP

1. 3.
14. 3.

FF
PF

23. 3.
31. 3.

PF
FF

4. 4.

FF

konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku
2018/2019 do akademického roku 2019/2020 a vkládání nových modulů
pro akademický rok 2019/2020 (kromě modulů nových oborů)
konec elektronického předzápisu na letní semestr
konečný termín pro odevzdávání diplomových prací studentů
magisterských studijních programů (pro studenty obhajující DP na
katedrách FF platí termín této fakulty, tj. 11. 4.)
ukončení výuky v posledním roce magisterského studia
konečný termín pro odevzdání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu
magisterskému studiu pro akademický rok 2019/20 (1. kolo)

duben 2019
11. 4.
11. 4.
18. 4.
do 12. 4.
18. 4.
19. 4.
23. 4. – 26. 4.
22. 4. – 10. 5.
25. 4.
30. 4.
29. 4.

konečný termín pro odevzdání návrhů na udělení mimořádných stipendií
navrhovaných fakultní stipendijní komisí
PF
odevzdání indexů a přihlášek ke SZZ navazujícího magisterského studia
FF
odevzdání bakalářských a diplomových prací
FF
vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20
FF
zadání podkladů pro BP a DP práce – obhajoba květen 2019 (pro studenty
KPF platí interní termín)
FF
ukončení výuky v posledním roce bakalářského a navazujícího
magisterského studia
FF
konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu
PF
obhajoby diplomových prací
PF,FF CPP. Souvislá pedagogická praxe I. 1. ročník NMgr. Učitelství pro 2. st. ZŠ
a SŠ. Praxe je realizována na ZŠ.
PF
konečný termín pro odevzdání bakalářských prací
FF
konečný termín pro odevzdání přihlášky k rigoróznímu řízení
UJEP zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2018/2019
v IS/STAG (do 4. 7.)

květen 2019
2. 5.

FF

6. – 10. 5.
18. 5.
20. 5. – 4. 7.
20. 5. – 24. 5.

FF
UJEP
UJEP
FF

20. 5. – 24. 5.
20. 5. –31. 6.
27. 5. – 14. 6.

PF
PF
FF

3. 6. – 7. 6.
3. 6. – 11. 6.
27. 5. – 14. 6.
5. 6.

FF
PF
FF
FF

14. 6.
27. 6.

FF
PF

27. 6.
28. 6.

FF
FF

odevzdání indexů a přihlášek k SZZ bakalářského a navazujícího
magisterského studia
exkurzní týden katedry historie
ukončení výuky v letním semestru
1. část zkouškového období letního semestru
SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia – 1. část,
obhajoby bakalářských a diplomových prací
SZZ (navazujícího) magisterského studia – 1. část
SZZ bakalářského studia – 1. část, obhajoby bakalářských prací
SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia – 2. část

červen 2019
1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
SZZ bakalářského studia a (navazujícího) magisterského studia – 2. část
SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia – 2. část
konečný termín pro podávání návrhů na udělení mimořádných stipendií
navrhovaných fakultní stipendijní komisí
konec 2. části SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia
termín odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty
učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ
slavnostní promoce
konečný termín pro odevzdání rigorózních prací

červenec, srpen 2019
4. 7.
4. 7.

UJEP
UJEP

ukončení 1. části zkouškového období v letním semestru (od 20. 5.)
ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2018/2019

4. 7.

FF

5. 7. – 25. 8.
1. 8.

UJEP
PF

13. 8.

FF

15. 8.
20. 8.
26. 8. – 14. 9.
26. 8. – 7. 9.

FF
FF
UJEP
FF

2. 9. – 12. 9.
4. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9. – 11.10.

PF
FF
UJEP
UJEP
UJEP
FF

v IS/STAG
odevzdání bakalářských/diplomových prací k opravnému termínu obhajob,
indexů a přihlášek k opravnému termínu SZZ bakalářského i navazujícího
magisterského studia (opravný termín obhajob a SZZ v srpnu/září 2019)2
letní prázdniny
termín odevzdání kvalifikačních prací pro opravný termín v září 2019 pro
studenty obhajující na katedrách FF
mimořádný termín odevzdání diplomových prací, indexů a přihlášek ke
SZZ pro studenty společného studijního programu s Univerzitou Bayreuth
(double degree)
termín odevzdání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2019/20 – 2. kolo
zápis do 1. roku prezenčního studia (samostatný harmonogram)
2. část zkouškového období letního semestru 2018/19
mimořádný a opravný termín SZZ bakalářského/navazujícího
magisterského studia a obhajob BP/DP3 (pro studenty PF a PřF jsou
závazné termíny a podmínky zveřejněné v harmonogramu těchto fakult)

září 2019
SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ
2. kolo přijímacího řízení 2019/20
ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2018/19
ukončení akademického roku 2018/19
začátek akademického roku 2019/20
elektronický předzápis na zimní semestr (samostatný harmonogram)

V Ústí nad Labem 10. dubna 2018

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

2

U tohoto termínu nelze žádat o prodloužení termínu pro odevzdání BP/DP a indexů. Jedná se o
opravný termín pro studenty, kteří by ke dni ukončení příslušného akademického roku přesáhli
maximální délku studia. V ostatních případech musí student o možnost skládat SZZ či obhajovat
BP/DP v tomto termínu požádat oficiální cestou vedoucího příslušné katedry.
3 Mimořádný termín se týká studentů společného studijního programu s Univerzitou Bayreuth (double
degree). Opravný termín platí pro studenty, kteří by ke dni ukončení příslušného akademického roku
přesáhli maximální délku studia. K opravnému termínu SZZ a obhajob závěrečných prací se mohou
přihlásit pouze studenti, kteří z dané části SZZ (včetně obhajoby závěrečné práce) již v předchozích
termínech minimálně jednou neuspěli a byli hodnoceni stupněm nevyhověl(a). V ostatních případech
musí student o možnost skládat SZZ či obhajovat BP/DP v tomto termínu požádat oficiální cestou
vedoucího příslušné katedry.

