Plzeň 3. října 2017
ZCU 027376/2017

Vyhláška děkana č. 16D/2017

TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2017/2018

Akademický rok 2017/2018
trvání akademického roku 2017/2018:

1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

zimní semestr:

1. 9. 2017 – 11. 2. 2018

výuka v zimním semestru:

20. 9. 2017 – 19. 12. 2017

letní semestr:

12. 2. 2018 – 31. 8. 2018

výuka v letním semestru:

12. 2. 2018 – 18. 5. 2017

Úpravy rozvrhu
Po 26. 3. 2018 – výuka jako v PO sudý týden – náhrada za 2. 4. 2018
Út 27. 3. 2018 – výuka jako ÚT lichý týden – náhrada za 8. 5. 2018
ST 28. 3. 2018 – výuka jako v Út sudý týden – náhrada za 1. 5. 2018
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září 2017
student
od 1. 9. do 6. 9. 2017
od 7. 9. do 18. 9. 2017
od 13. 9. do 4. 10. 2017
do 22. 9. 2017
od 20. 9. 2017
do 29. 9. 2017

konání SZZ (podzimní termín)
zápisy 1. ročníků BcA. a MgA. do ak. roku 2017/2018, zápisy vyšších
ročníků, nestandardní zápisy, zápisy CŽV
hromadné vydávání JIS pro 1. ročníky
(http://support.zcu.cz/index.php/Kategorie:JIS#Postupy)
vyplnění podkladu pro zadání kvalifikační práce – individuální téma,
odevzdání na SO
podání žádostí o ubytovací stipendium pro 1. roč.
(http://ubytstip.zcu.cz/)
výběr témat BP, vyplnění podkladu pro zadání bakalářské kvalifikační
práce, odevzdání na SO

pedagog
do 10. 9. 2017

zaslání požadavků na úpravu sylabů předmětů, podmínek zápočtů a
zkoušek, včetně zkoušky z hlavního ateliéru pro ZS ak. r. 2017/18
(vyřizuje Hellmayerová, Batková – anglický překlad)

do 13. 9. 2017

zaslání témat klauzurních prací v ZS (děkanovi a studijnímu proděkanovi)

do 13. 9. 2017

nahlášení konzultačních hodin (vyřizuje Kateřina Parisis)

od 20. 9. do 4. 10. 2017

sdělit studentům konkrétní požadavky na zp, zk; přesně stanovit rozsah
povinností pro zkoušku z hlavního ateliéru, zadat témata pro KPZ ZS

studijní oddělení
každý následující měsíc

podklady pro výplatu stipendií (Hellmayerová)

1. 9. 2017

vyhláška Podmínky přiznání a výplata stipendií (vyřizuje studijní
proděkan)

od 4. 9. 2017

tisk ZLA/ZLB (vyřizují příslušné studijní referentky)

do 6. 9. 2017
do 6. 9. 2017

doložení diplomů za přijímací řízení 2017/2018 do navazujících
magisterských programů (vyřizují příslušné studijní referentky)
převedení zapsaných uchazečů MgA. 1. ročníků z modulu přijímacího
řízení do modulu student

do 8. 9. 2017

rozhodnutí o přidělení stipendia (vyřizují příslušné studijní referentky)

do 10. 9. 2017

pozvánky k zápisu studentů 1. roč. MgA. (vyřizuje Batková)

do 15. 9. 2017
do 18. 9. 2017
do 29. 9. 2017
do 30. 9. 2017

vyhláška děkana Promoce absolventů v ak. r. 2017/2018 (vyřizuje
studijní proděkan)
vydávání zadání DP, zadání BP (spec. Průmyslový design) studentům při
zápisech do ak. r. 2017/2018 (vyřizují příslušné studijní referentky)
přijímání a kontrola podkladů pro zadání BP (vyřizují příslušné studijní
referentky)
odevzdání BP/DP do Univerzitní knihovny
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dle pokynů PR-P

blokace termínů na letní a podzimní promoce u prorektora (vyřizuje
studijní proděkan)

ostatní
do 1. 9. 2017 – 12:00

nahlášení neotevřených předmětů (vyřizuje tajemník)

do 15. 9. 2017

zadání vyučujících k RA ZS (vyřizují tajemník a rozvrhář)

říjen 2017
student
9. 10. 2017

promoce absolventů podzimního termínu SZZ

13. 10. 2017

imatrikulace 1. roč. BcA. a MgA. studia, budova FEL, místnost EP 130,
bude upřesněno vyhláškou děkana (odpadá výuka 1. roč. v plném
rozsahu)

20. 10. 2017

den otevřených dveří

23. 10. – 31. 10. 2017
23. 10. – 31. 10. 2017

vyzvednutí zápisových listů ZLA/ZLB (vyřizují příslušné studijní
referentky)
vydávání zadání bakalářské práce /studenti 3. ročníků BcA./ (vyřizují
příslušné studijní referentky)

pedagog
13. 10. 2017

imatrikulace 1. roč. BcA. a MgA. studia, Budova FEL, místnost EP 130,
bude upřesněno Vyhláškou děkana (odpadá výuka 1. roč. v plném
rozsahu)

do 20. 10. 2017

příprava ateliérů pro den otevřených dveří FDULS

do 31. 10. 2017

zaslání aktualizace textu pozvánek k přijímacímu řízení

studijní oddělení
průběžně

tisk kontrolních katalogů, chybových listů (vyřizuje Kubová)

dle instrukcí SIS

podklady pro vyplnění formuláře V 11 (vyřizuje Batková a Kohoutková)

do 1. 10. 2017
10. 10. 2017
do 15. 10. 2017

vyhláška děkana o imatrikulaci 1. ročníků – BcA. i MgA. studia (vyřizuje
studijní proděkan)
kontrola nastavení parametrů výsledků přijímacího řízení u uchazečů,
kteří nebyli převedeni z modulu uchazeč do modulu student (vyřizuje
studijní proděkan)
výzva vedoucím ateliérů k zaslání aktualizace textu pozvánek k
přijímacímu řízení (vyřizují studijní referentky)

do 20. 10. 2017

příprava dne otevřených dveří FDULS

do 22. 10. 2017

kontrola předzapsaných uchazečů (vyřizuje studijní proděkan a příslušné
studijní referentky)
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do 23. 10. 2017

kontrola studia ZLA, ZLB (vyřizují příslušné studijní referentky)

od 23. 10. 2017

vydávání zadání bakalářské práce BcA. studentům, výdej ZLA, ZLB
(vyřizují příslušné studijní referentky)

ostatní
září – říjen
30. 10. 2017

podklady pro akreditacie nových, příp. zásadní změnu existujících
předmětů (vyřizují garantující katedry a studijní proděkan)
kontrola a aktualizace stávajících verzí zkušebních okruhů pro SZZ
2017/18 – BcA. i MgA. obory (zodpovídají: vyučující teoretických
předmětů, garanti oborů; vyřizuje Parisis)

listopad 2017
student
8. 11. 2017

slavnostní zasedání vědecké rady ZČU – rektorské volno celý den

dle výzvy SO

vyzvednutí zp, zk katalogů na ZS, seznamů BP/DP

30. 11. 2017

přijímací řízení do BcA. studia pro ak. r. 2018/2019 – mezní termín
podání přihlášek

do 30. 11. 2017

výběr 2. ateliéru – studenti 1. roč. MgA. studia

pedagog
8. 11. 2017
25. 11. 2017
do 30. 11. 2017

slavnostní zasedání vědecké rady ZČU – rektorské volno celý den
výzva k nahlášení/vypsání termínů zápočtů a zkoušek za ZS v databázi
IS/STAG (vyřizuje Parisis)
kontrola a aktualizace stávajících verzí zkušebních okruhů pro SZZ
2017/18 – BcA. i MgA. obory (zodpovídají: vyučující teoretických
předmětů, garanti oborů; vyřizuje Parisis)

studijní oddělení
6. 11. 2017

stanovení komisí pro přijímací řízení (vyřizuje studijní proděkan)

22. 11. 2017

tisk a následná distribuce zp, zk katalogů (vyřizuje Kubová)

do 23. 11. 2017
30. 11. 2017

zpracování podmínek přijímacího řízení do MgA. programů studia
(vyřizuje studijní proděkan)
přijímací řízení do BcA. studia pro ak. r. 2018/19
- mezní termín pro podání přihlášek (vyřizují příslušné studijní
referentky)

ostatní
do 3. 11. 2017
5. 11. 2017
8. 11. 2017

předání dat o uchazečích pro MŠMT – odd. metodiky a analýz (vyřizují
studijní proděkan a tajemník)
překlopení předmětů do varianty 2018 a založení případných nových
předmětů (vyřizuje tajemník)
slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU
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15. 11. 2017
do 30. 11. 2017

rozeslání výzvy k formulaci témat a zadání výtvarných úkolů pro přijímací
řízení do BcA. studia pro ak. r. 2018/19 vedoucím ateliérů (vyřizuje
sekretářka děkana)
závěrečná zpráva o přijímacím řízení BcA. + MgA. (vyřizují studijní
proděkan a referentky)

prosinec 2017
student
18. 12. 2017

výuka jako v PO sudý týden

19. 12. 2017

výuka jako v Út sudý týden

od 20. 12. 2017
do 1. 1. 2018

zimní prázdniny

pedagog
do 1. 12. 2017

mezní termín pro vyhlášení termínů zkoušek v ZS (vyřizuje Parisis)

do 8. 12. 2017

nahlášení konzultačních hodin na zk. období ZS (vyřizuje Parisis)

do 8. 12. 2017

stanovení témat a zadání výtvarných úkolů pro přijímací řízení do BcA.
studia pro ak. r. 2018/2019; tabulku vyplnit, vytisknout, v zalepené
obálce předat na sekretariát děkana (zodpovídají: vedoucí ateliérů;
vyřizuje sekretářka děkana)

18. 12. 2017

výuka jako v PO sudý týden

19. 12. 2017

výuka jako v Út sudý týden

od 20. 12. 2017
do 1. 1. 2018

zimní prázdniny

31. 12. 2017

návrh oponentů k BP/DP (zodpovídají: vedoucí ateliérů; vyřizuje studijní
proděkan a referentky)

studijní oddělení
1. 12. 2017
2. 12. 2017
11. 12. 2017
do 12. 12. 2017
do 20. 12. 2017
do 15. 12. 2017
30. 11. 2017

mezní termín pro vyhlášení termínů zkoušek v ZS (vyřizuje Parisis)
rozeslání výzvy pedagogům pro nahlášení KH na zkouškové období ZS
(vyřizuje Parisis)
příprava Itineráře pro přijímací řízení do BcA. studia (vyřizují: studijní
proděkan a příslušné referentky)
schválení podmínek přijímacího řízení do MgA. programů studia vedením
fakulty a akademickým senátem (vyřizuje studijní proděkan)
zveřejnění podmínek přijímacího řízení do MgA. studia (vyřizují: studijní
proděkan, Batková)
administrace pozvánek k přijímacímu řízení do BcA. oborů (vyřizují
příslušné studijní referentky)
administrace výběru 2. ateliéru studentů 1. roč. MgA. studia (vyřizuje
příslušná studijní referentka)
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ostatní
20. 12. 2017
do 31. 12. 2017

založení specializací pro přijímací řízení do bakalářského a magisterského
studia v IS STAG (vyřizuje sekretářka děkana)
nastavení parametrů přijímacího řízení do BcA. programů (vyřizuje
sekretářka děkana)

leden 2018
student
2. 1. – 11. 2. 2018

zkouškové období (6 týdnů)

pedagog
2. 1. – 5. 1. 2018

výzva k nahlášení/vypsání termínů zápočtů a zkoušek za ZS v databázi
IS/STAG (vyřizuje Parisis)

2. 1. 2018 od 9.00 hod

prezence u přijímacího řízení do BcA. programů (viz Itinerář)

2. 1. 2018 – 5. 1. 2018

talentové zkoušky do BcA. programů (viz Itinerář)

do 31. 1. 2018

kontrola a aktualizace stávajících verzí zkušebních okruhů pro SZZ
2017/18 – BcA. i MgA. obory (zodpovídají: vyučující teoretických
předmětů, garanti oborů; vyřizuje studijní proděkan a Parisis)

studijní oddělení
2. 1. – 5. 1. 2018
do 3. 1. 2018
10. 1. 2018
31. 1. 2018
15. 1. 2018

přijímací zkoušky do BcA.programů pro ak. r. 2018/2019; administrativní
zabezpečení prezence a talentových zkoušek (vyřizují příslušné studijní
referentky)
překlad nově akreditovaných předmětů do AJ a vložení překladu do
databáze STAG (vyřizuje Batková)
příprava a zveřejnění vyhlášek: o klauzurních postupových zkouškách; o
zkouškách z hlavních ateliérů v ZS ak. r. 2017/2018; jmenování
hodnotících komisí a subkomise (vyřizuje studijní proděkan)
zveřejnění konečné verze zkušebních okruhů pro SZZ 2017/2018 BcA. i
MgA. oborů (vyřizují: studijní proděkan, Parisis, Kubová)
příprava a zveřejnění vyhlášky o upřesňujících zápisech do ak. r.
2017/2018 (vyřizuje studijní proděkan)

ostatní
do 3. 1. 2018

finální kontrola nových předmětů (příp. změn stávajících) do IS/STAG,
předání pro jednání AK ZČU (nastavení položky akreditace na hodnotu
„P“, předání informace na PR-P (vyřizují studijní proděkan a tajemník)

15. nebo 22. 1. 2018

Jednání AK ZČU (účastní se studijní proděkan a tajemník)

26. 1. 2018
31. 1. 2018

nastavení parametrů přijímacího řízení do BcA. programů /zveřejnění
výsledků/ (vyřizuje sekretářka děkana)
aktualizace studijních plánů dle akreditace nových předmětů na další ak.
rok. (vyřizují tajemník a rozvrhář)

8

únor 2018
student
5. 2. 2018 – 9. 2. 2018
5. 2. 2018
6. 2. – 7. 2. 2018
8. 2. - 9. 2. 2018
12. 2. 2018
16. 2. 2018
28. 2. 2018

upřesňující zápisy na LS
odevzdání a instalace prací ke klauzurní postupové zkoušce a zkoušce z
hlavního ateliéru v ZS – řádný termín (bude upřesněno vyhláškou
děkana)
hodnocení a obhajoby klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru, zveřejní výsledků v aplikaci STAG
opravný termín klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru, její hodnocení a obhajoby
zveřejnění konečných výsledků klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z
hlavního ateliéru v IS/STAG
mezní termín pro splnění stanovených podmínek 1. semestru studia
(získání 20 kreditů)
zveřejnění témat BP/DP (MgA. i BcA. studium, spec. Průmyslový design)

pedagog
do 1. 2. 2018

zaslaní požadavků na úpravu sylabů předmětů, podmínek zápočtů a
zkoušek, včetně zkoušky z hlavního ateliéru pro LS ak. r. 2017/18
(vyřizují: Hellmayerová a anglický překlad sylabů Batková)

do 5. 2. 2018

nahlášení konzultačních hodin na LS (vyřizuje Parisis)

5. 2. 2018
6. 2. – 7. 2. 2018
8. 2. - 9. 2. 2018
12. 2. – 23. 2. 2018

odevzdání a instalace prací ke klauzurní postupové zkoušce a zkoušce z
hlavního ateliéru v ZS – řádný termín (bude upřesněno vyhláškou
děkana)
hodnocení a obhajoby klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru
opravný termín klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru, její hodnocení a obhajoby
sdělení konkrétních požadavků na zápočty a zkoušky studentům, přesné
stanovení rozsahu povinností pro zkoušku z hlavního atelieru a zadání
témat klauzurní postupové zkoušky

studijní oddělení
únor – březen

do 1. 2. 2018

5. 2. – 12. 2. 2018

přezkoumání zamítavých rozhodnutí o odvolání k přijímacímu řízení do
BcA. studia a klauzurní postupové zkoušky prorektorem ZČU (vyřizuje
studijní proděkan)
vypsání termínů pro zkoušku z hlavního atelieru (řádný i opravný termín)
podle dokumentu Časový rozpis klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z
hlavního ateliéru v ZS (vyřizuje Parisis)
kompletní administrace klauzurních postupových zkoušek a zkoušek z
hlavních ateliérů, zveřejnění výsledků studentům (vyřizují studijní
referentky)

5. 2. 2018 – 9. 2. 2018

upřesňující zápisy na LS (vyřizují studijní referentky)

5. 2. – 9. 2. 2018

upřesňující zápisy na LS pro CŽV (vyřizuje příslušná studijní referentka)
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16. 2. 2018
28. 2. 2018
do 28. 2. 2018
do 28. 02. 2018

kontrola studia prvního semestru u prvních ročníků, případné ukončení
studia pro nesplnění požadavků (vyřizují studijní referentky)
zveřejnění témat BP/DP pro BcA. a MgA. studium, specializace
Průmyslový design (vyřizují: Kubová a Parisis)
aktualizace dokumentu Návod k volbě témat závěrečných
bakalářských/diplomových prací (vyřizuje Batková)
zaslání výzvy vedoucím ateliérů k aktualizaci textu pozvánek na přijímací
řízení do MgA. programů (vyřizuje Batková)

ostatní
do 2. 2. 2018
5. 2. – 12. 02. 2018
9. 2. 2018
do 22. 2. 2018

zadání vyučujících k rozvrhovým akcím (RA) v LS (vyřizují: tajemník a
fakultní rozvrhář)
délka trvání výstav výsledků klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z
hlavního ateliéru v ZS 2017/2018 (první den bude vernisáž)
zajištění nahlédnutí uchazečů do vlastních prací vytvořených v průběhu
přijímacího řízení do BcA. programů (vyřizují: Martínková, Pelikán)
tvorba studijních plánů na ak. r. 2018/2019 (vyřizují: studijní proděkan a
tajemník)

březen 2018
student
29. 3. – 30. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

pedagog
29. 3. – 30. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

studijní oddělení
po zveřejnění
aktuálních dat SKM

umístění informací k ubytování studentů na kolejích pro ak. r. 2018/2019
na web fakulty (vyřizuje Kubová)

do 31. 3. 2018

příprava spisových složek k archivaci (vyřizuje Hellmayerová)

do 31. 3. 2018
do 31. 3. 2018

vyhlášení přijímacího řízení pro CŽV (vyřizují: studijní proděkan a
Batková)
vyhlášení Termínovníku činností CŽV (vyřizují: studijní proděkan a
Batková)

ostatní
do 1. 3. 2018
9. 3. 2018
do 23. 3. 2018

specifikace požadavků na tvorbu rozvrhu na ak. r. 2018/2019 /studijní
plány, počty studentů na oborech, zadání požadavků na rozvrh
vyučujícími, atd. (vyřizují: studijní proděkan a tajemník)
administrace vyzvedávání prací vytvořených ve 2. kole přijímacího řízení
do BcA. oborů (vyřizují: Martínková, Pelikán)
příprava podkladů pro „Informace o studiu na ak. r. 20108/2019“
(vyřizují: studijní proděkan a tajemník)
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duben 2018
student
do 30. 4. 2018
30. 4. 2018

mezní termín podání přihlášek na přijímací řízení do MgA. studia pro ak.
r. 2018/2019
odevzdání kompletně vypracovaných bakalářských a diplomových prací a
jejich uložení na Portál

pedagog
dle výzvy SO

vyzvednutí zápočtových a zkouškových katalogů na LS

do 27. 4. 2018

zaslání připomínek studijnímu proděkanovi pro vyhlášku „Podmínky
přijímacího řízení do bakalářského studia na FDULS pro ak. r. 2019/2020“

studijní oddělení
1. 4. 2018
2. 4. 2018
do 3. 4. 2018
do 3. 4. 2018
30. 4. 2018
30. 4. 2018

příprava a zveřejnění vyhlášky Zápisy do studia pro ak. r. 2018/2019
(vyřizuje studijní proděkan)
tisk a následně distribuce zápočtových katalogů (vyřizuje Kubová)
aktualizace dat o studentech pro SIMS (vyřizují příslušné studijní
referentky)
informování studentů 3. a vyšších ročníků o odevzdání bakalářských a
diplomových prací v ak. roce 2017/2018, a o ukončení výuky a přihlášení
se k SZZ (vyřizují příslušné studijní referentky)
administrativní zajištění odevzdávání bakalářských a diplomových prací a
jejich uložení na Portál (vyřizují příslušné studijní referentky)
administrativní zajištění podání přihlášek do přijímacího řízení do MgA.
studia pro ak. r. 2018/2019 (vyřizuje Batková)

ostatní
do 3. 4. 2018

předání dat o uchazečích pro MŠMT – oddělení metodiky a analýz
(vyřizují studijní proděkan a tajemník)

do 23. 4. 2018

první verze rozvrhu v IS STAG (vyřizují: rozvrhář a tajemník)

květen 2018
student
10. 05. 2018

přijímací řízení do MgA. studia pro ak. r. 2018/2019

do 12. 5. 2018

vyplnění podkladu pro zadání individuálních témat bakalářských a
diplomových prací – specializace Průmyslový design a jejich odevzdání
na SO

21. 5. – 29. 6. 2018

zkouškové období

od 21. 5. do 22. 5. 2018

instalace výstavy BP/DP /vernisáž druhý den/ (vyřizuje Martínková)

23. 5. 2018

splnění podmínek k SZZ v červnovém termínu ak. r. 2017/2018
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28. 5. – 12. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky

do 31. 5. 2018

výběr témat diplomových a bakalářských prací specializace Průmyslový
design, vyplnění podkladu pro zadání kvalifikační práce, odevzdání na SO

pedagog
do 4. 5. 2018

mezní termín pro vyhlášení termínů zkoušek v LS (zaslat informace
Parisis)

10. 05. 2018

přijímací řízení do MgA. studia pro ak. r. 2018/2019

do 14. 5. 2018

dodání podkladů o instalaci DP/BP (vyřizují: Martínková a studijní
proděkan)

do 14. 5. 2018

nahlášení konzultačních hodin na zk. období LS (vyřizuje Parisis)

18. 5. 2018

vypracování posudků a hodnocení kvalifikačních prací (vedoucí,
oponent)

21. 5. – 29. 6. 2018
27. 8. – 31. 8. 2018

zkouškové období LS

28. 5. – 12. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky

23. 5. 2018

deadline pro udělení zápočtů a zkoušek studentům, kteří jsou zapsáni
k státním závěrečným zkouškám v červnovém termínu ak. r. 2017/2018

studijní oddělení

4. 5. 2018

převedení zapsaných uchazečů prvních ročníků z modulu přijímacího
řízení do modulu student (příslušné studijní referentky)
pozvání komisí pro klauzurní postupové zkoušky a zkoušek z hlavního
ateliéru, vytvoření časového rozpisu (příslušné studijní referentky)
pozvání uchazečů pro přijimací řízení do MgA. studia (vyřizují příslušné
studijní referentky)
tvorba vyhlášky o Klauzurní postupové zkoušce v LS ak. r. 2017/2018
(vyřizuje studijní proděkan)

do 4. 5. 2018

generování nového ak. r. (vyřizují příslušné studijní referentky)

do 4. 5. 2018
do 4. 5. 2018
do 4. 5. 2018

4. 5. 2018
4. 5. 2018
7. 5. 2018
10. 05. 2018

tvorba vyhlášky o Zkouškách z hlavních ateliérových předmětů a
stanovující komise pro hodnocení klauzurní postupové zkoušky (vyřizuje
studijní proděkan)
tvorba vyhlášky o Státních závěrečných zkouškách v ak. r. 2018/2019
(vyřizuje Kubová)
administrace pozvánek k zápisu studentů 1. roč. BcA. (vyřizují:
Hellmayerová, Kubová
administrace přijímacího řízení do MgA. studia (vyřizují příslušné studijní
referentky)

do 15. 5. 2018

tvorba a distribuce pozvánek k SZZ (vyřizuje Kubová)

23. 5. 2018

administrace posudků BP/DP (vyřizují příslušné studijní referentky)

do 25. 5. 2018

administrace, tvorba rozpisů a seznamů, státních závěrečných zkoušek
(vyřizují příslušné studijní referentky)
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28. 5. - 12. 6. 2018

administrativní zajištění státních závěrečných zkoušek (vyřizují studijní
referentky)

31. 5. 2018

přijímání a kontrola podkladů pro zadání BP-DPD, DP (studijní proděkan)

do 31. 5. 2018

administrace informací k předzápisu (vyřizují: Hellmayerová, Batková)

do 31. 5. 2018

zápisy studentů vybraných do programu INTERSTUD

ostatní
do 1. 5. 2018
do 4. 5. 2018
do 15. 5. 2018

schválení komisí pro SZZ Uměleckou radou (vyřizuje sekretářka děkana)
mezní termín pro zapracování připomínek fakult, kateder k 1. verzi
rozvrhu (vyřizuje fakultní rozvrhář)
kontrola a konečná verze rozvrhu v IS STAG (vyřizují: rozvrhář a
tajemník)

od 21. 5. do 22. 5. 2018

instalace výstavy BP/DP /vernisáž druhý den/ (vyřizuje Martínková)

od 22. 5. do 14. 6. 2018

výstava BP/DP

31. 5. 2018

nastavení parametrů přijímacího řízení do MgA. programů /zveřejnění
výsledků/ (vyřizuje sekretářka děkana)

červen 2018
student
do 15. 6. 2018

zápis předmětů/workshopů pro ArtCamp

15. 6. 2018

deinstalace výstavy DP/BP (vyřizuje Martínková)

do 18. 6. 2018

odevzdání a instalace prací ke klauzurní postupové zkoušce a zkoušce z
hlavního ateliéru v ZS – řádný termín (bude upřesněno vyhláškou
děkana)

18. 6. 2018

instalace a výstava KPZ (vyřizuje Martínková)

22. 6. 2018

hodnocení a obhajoby klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru, sdělení výsledků klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z
hlavního ateliéru studentům
opravný termín klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru, její hodnocení a obhajoby
zveřejnění konečných výsledků klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z
hlavního ateliéru v IS/STAG

29. 6. 2018

deinstalace výstavy KPZ (vyřizuje Martínková)

30. 6. – 26. 8. 2018

Letní prázdniny

do 19. – 20. 6. 2018

21. – 22. 6.2018
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pedagog
9. 6. 2018
do 11. 6. 2018
18. 6. 2018

19. 6. – 20. 6. 2018

21. 6. – 22. 6. 2018
do 30. 6. 2018

stanovení témat BP/DP studentům, kteří si v daném termínu téma sami
nezvolili (vyřizují garanti oborů)
dodání podkladů o instalaci DP/BP (vyřizují: Martínková a studijní
proděkan)
odevzdání a instalace prací ke klauzurní postupové zkoušce a zkoušce z
hlavního ateliéru v ZS – řádný termín (bude upřesněno vyhláškou
děkana)
hodnocení a obhajoby klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru, sdělení výsledků klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z
hlavního ateliéru studentům, předložení témat a zásad vypracování
úkolů pro opravnou klauzurní postupovou zkoušku
opravný termín klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z hlavního
ateliéru, její hodnocení a obhajoby
formulace témat BP prací studentů při jejich změně /vyjma specializace
Průmyslového designu/ (vyřizuje Parisis)

studijní oddělení
červen - průběžně
4. 6. 2018
do 11. 6. 2018
do 15. 6. 2018
18. - 22. 6.2018
do 25. 6. 2018
do 30. 06. 2018
konec června – začátek
července

přezkoumání zamítavých rozhodnutí o odvolání k přijímacímu řízení do
MgA. programů a klauzurní postupové zkoušky, dle možností studijního
prorektora /30. denní lhůta na vyřízení/ (vyřizuje studijní proděkan)
mezní termín zveřejnění protokolů studentům (vyřizují příslušné studijní
referentky)
vypsání termínů pro zkoušku z hlavního atelieru (řádný i opravný termín)
podle dokumentu Časový rozpis klauzurní postupové zkoušky a zkoušky z
hlavního ateliéru v ZS (vyřizuje Parisis)
zápis předmětů/workshopů pro ArtCamp
kompletní administrace klauzurních postupových zkoušek a zkoušek z
hlavních ateliérů, zveřejnění výsledků studentům (vyřizují studijní
referentky)
tvorba vyhlášky o Promocích absolventů v ak. r. 2017/18 (vyřizuje
studijní proděkan)
příprava vyhlášení podmínek přijímacího řízení do BcA. programů studia
(vyřizuje studijní proděkan)
administrace absolventů a promocí, tvorba itineráře, seznamů, diplomů
a ocenění (vyřizují příslušné studijní referentky)

ostatní
do 12. 6. 2018

iniciace svolání zasedání AS FDULS za účelem schválení podmínek
přijímacího řízení do BcA. programů studia (vyřizuje studijní proděkan)

15. 6. 2018

deinstalace výstavy DP/BP (vyřizuje Martínková)

do 16. 6. 2018
do 20. 6. 2018
18. 6. 2018

zaslání výzvy pedagogům k formulaci témat BP prací studentů při jejich
změně, vyjma specializace Průmyslového designu (vyřizuje Parisis)
dodání podklady k zápisu předmětů/workshopů pro ArtCamp na studijní
oddělení (vyřizuje Kohoutková)
instalace a výstava KPZ (vyřizuje Martínková)
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19. 6. – 28. 6. 2018

výstava KPZ

29. 6. 2018

deinstalace výstavy KPZ (vyřizuje Martínková)

červenec 2018
student
30. 6. – 26. 8. 2018
od 9. do 14. 7. 2018
31. 7. 2018 do 12. 00
hod

Letní prázdniny
promoce Měšťanská Beseda
posunutý mezní termín odevzdání kvalifikačních prací k SZZ a splnění
podmínek k SZZ v podzimním termínu ak. r. 2017/2018

pedagog
od 9. 7. 2018 do 27. 7.
2018

ArtCamp (lektoři)

studijní oddělení
od 9. do 14. 7. 2018
do 23. 7. 2018
31. 7. 2018
do 31. 7. 2018
do 31. 7. 2018

promoce Měšťanská beseda
příprava vyhlášky o Podmínkách přiznání a výplatě stipendií (vyřizují:
studijní proděkan, tajemník)
administrace odevzdaných bakalářských a diplomových prací, uložení na
Portál (vyřizují příslušné studijní referentky)
zveřejnění podmínek přijímacího řízení do BcA. studia (vyřizují: studijní
proděkan, Kubová)
odevzdání bakalářských a diplomových prací do Univerzitní knihovny
(vyřizují příslušné studijní referentky)

ostatní
do 31. 7. 2018
31. 7. 2017

zaslání vyhlášky o Státních závěrečných zkouškách v ak. r. 2017/2018
umělecké radě za účelem schválení (vyřizují: sekretářka děkana, studijní
proděkan)
založení specializací pro přijímací řízení do bakalářského a magisterského
studia v IS STAG (vyřizuje sekretářka děkana)

srpen 2018
student
od 27. 8. do 31. 8. 2018

zkouškové období – 2. část

31. 8. 2018 do 12. 00
hod

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek za ak. r. 2017/2018

do 31. 8. 2018

zveřejnění témat BP prací studentů (vyjma spec. Průmyslový design)
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pedagog
od 27. 8. do 31. 8. 2018

zkouškové období – 2. část

31. 8. 2018 do 12. 00
hod

mezní termín pro udělení zápočtů a zkoušek za ak. r. 2017/2018

studijní oddělení
do 10. 8. 2018
do 15. 8. 2018
do 15. 8. 2018
31. 8. 2018
do 31. 8. 2018
do 31. 8. 2018
do 31. 8. 2018

tvorba vyhlášky o Státních závěrečných zkouškách v ak. r. 2018/2019
(vyřizuje studijní proděkan)
administrace státních závěrečných zkoušek (vyřizují příslušné studijní
referentky)
tvorba a distribuce pozvánek k státním závěrečným zkouškám (vyřizuje
Kubová)
zveřejnění témat BP prací studentů /vyjma specializace Průmyslového
designu/ (vyřizuje Parisis)
tvorba vyhlášky o Promocích absolventů v ak. r. 2017/18 (vyřizuje
studijní proděkan)
tvorba vyhlášky o Imatrikulaci 1. roč. BcA. studia v ak. r. 2018/2019
(vyřizují studijní proděkan a příslušné studijní referentky)
tvorba vyhlášky o Termínovníku činností ve studijní oblasti pro ak. r.
2018/2019 (vyřizují studijní proděkan a příslušné studijní referentky za
součinnosti všech zainteresovaných)

do 31. 8. 2018, 14. 00

uložení všech studijních výsledků do IS/STAG (vyřizuje Kubová)

do 31. 8. 2018

administrace pozvánek k zápisu pro CŽV (vyřizuje Batková)

do 28. 9. 2018

tvorba a předání Osvědčení CŽV (vyřizuje Batková)

ostatní
do 10. 8. 2018
31. 8. 2018

vyhláška k požadavkům na SZZ a kvalifikační práce (vyřizuje studijní
proděkan)
zaslání konečné verze témat BP prací studentů (vyjma specializace
Průmyslového designu) na studijní oddělení (vyřizuje Parisis)
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září 2018
Akademický rok 2018/2019
Státní závěrečné zkoušky:

3. 9. – 7. 9. 2018

Zápisy do ak. r. 2018/2019

od 5. 9. 2018

Promoce:

říjen 2018

Imatrikulace:

říjen 2018

Zrušuje se Vyhláška č.19D/2016 ze dne 5. září 2016.
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 6. září 2016.

Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r.
děkan

Vyřizuje: Eva Hellmayerová
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