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Harmonogram KAE FF UP na akademický rok 2012/2013
Harmonogram navazuje na harmonogram FF UP
Znalost harmonogramu a plnění z něj vyplývajících úkonů je pro posluchače povinné!

Harmonogram akademického roku 2012/2013
1.9.2012-31.8.2013
akademický rok
1.7.2013-31.8.2013
hlavní prázdniny

5.9.2012
mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok
17.9.-14.12.2012 
výuka v zimním semestru,
týden od 17.9. je sudý, týden 10.12.–14.12. je zápočtový, celkem 13 týdnů
do 31.10.2012
vypsání diplomových prací na KAE Zadání BP a DP na KAE se týká 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku Mgr. studia. Posluchači se podrobně seznámí s dokumenty: SZŘ UP, Směrnice děkana FF UP k provedení SZŘ UP (tj. SD-1/2012) a Pokyn vedoucí KAE č. 01/2007/2012 ke Státním závěrečným zkouškám na KAE (viz web KAE). Neznalost obsahu dokumentů je újmou studenta a KAE na ni nebere zřetel!
23.11.2012
Den otevřených dveří UP
2.1.- 8.2.2013
zimní zkouškové období
19.1.2013
Den otevřených dveří FF 
11.2.-10.5.2013 
výuka v letním semestru,
týden od 11.2. je lichý, týden 6.5.–10.5. je zápočtový, celkem 13 týdnů
výuka absolventských ročníků – viz oddíl 4 harmonogramu
18.2.-22.2.2013
akademický týden: probíhá výuka
13.5.-28.6.2013
letní zkouškové období
15.5.2013
Sportovní den UP
24.5.2013
konec evidence zadaných BP a DP do IS STAG 
1.7.-31.8.2013 
hlavní prázdniny
4.9.2013
mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý ak. rok
5.9.2013, 15:00
mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za minulý ak. rok
6.9.2013 11:00
mezní termín pro odevzdání „Zápisových listů A“ za všechny roky studia ke kontrole studia na studijní oddělení

Vánoční prázdniny a státní svátky (kdy odpadá výuka): Pá 28.9.2012, 17.12.2012–1.1.2013, 
Po 1.4.2013, St 1.5.2013, St 8.5.2013


	Přijímací řízení 2012/2013 
28. 2. 2013
podání přihlášky pro všechny typy a formy studia

11. 5. - 31. 5. 2013 
(víkendy 18.-19.5 a 25.-26.5.)
přijímací zkoušky na bakalářské studium 
17. 6. 2013
přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové studium
18. 6. 2013
přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium
2. 9. 2013
náhradní termín přijímací zkoušky

	
Univerzitní rozpis termínů předzápisu do IS STAG  2012/2013
ZIMNÍ sem.
od
do

LETNÍ sem.
od
do
1. roč. Bc.
8:00
4.9.2012
24.9.2012 24:00
2. roč. Bc.
14:00
22.1.2013
18.2.2013 24:00
2. roč. Bc.
14:00
10.7.2012

3. roč.
11:00


3. roč. Bc.
11:00 


4. a vyšší roč.
8:00


4. a vyšší roč.
8:00 


1. roč. Bc. 
11:00
24.1.2013

1. roč. NMgr
8:00
11.9.2012

1. roč. NMgr 
14:00


2. roč. NMgr
8:00
12.7.2012

2. roč. NMgr
8:00



	Organizace státních závěrečných zkoušek 2012/2013 na KAE FF UP
SZZk

v září Na KAE je zářijový termín pouze opravný! Studenti absolventských ročníků, kteří absolvují letní semestr posledního ročníku v zahraničí (tj. semestr, po němž bezprostředně hodlají složit SZZk), mohou požádat písemně vedoucí KAE o povolení zářijového termínu jako prvního řádného. V žádosti uvedou harmonogram svého studia v zahraničí. Žádost musí být doručena vedoucí KAE do konce března příslušného semestru. Rozhodnutí bude studentovi sděleno do konce dubna.
2012
16.6.2012
vypsání termínů SZZk/obhajob (STAG)

28.6.2012, 11:00
kontrola studijních povinností (uzavření studia)
ukončení zápisu k SZZk/obhajobě (STAG)

21.8.2012 Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení se s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Student při odevzdání své práce v uvedeném termínu podepíše souhlas se zkrácením této lhůty (formulář Souhlas se zkrácením lhůty pro seznámení studenta s posudky BP/DP). Posudky BP nebo DP odevzdaných dne 21. 8. 2012 budou zveřejněny nejpozději dne 28. 8. 2012.
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP 

3.9. a 4.9.2012
průběh SZZk/obhajob na KAE
SZZk
v lednu/
únoru 2013
23.11.2012
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

29.11.2012
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP 

14.12.2012, 11:00
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) kontrola studijních povinností (uzavření studia)

21.1.2013-25.1.2013
průběh SZZk/obhajob na KAE

SZZk
v květnu/
červnu 2012
2.4.2012
vypsání termínů SZZk/obhajob (STAG)

26.4.2013, 11:00
termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP

3.5.2013 Vyučující kurzu podle konkrétních podmínek (počty studentů, rozsah zkoušení apod.) rozhodne o organizaci kurzu. Termíny zkoušek lze vypisovat již od 15.4.2013. Platí, že bude dodržen obsah kurzu v souladu s akreditací oboru a studenti budou o organizaci kurzu řádně informováni.
ukončení prezenční výuky v kurzech absolventských ročníků Povinné předměty doporučené pro třetí ročník bakalářského studia, resp. druhý ročník magisterského studia budou takto ukončeny automaticky. Pokud student chce navštěvovat volitelný kurz nebo povinný kurz doporučený pro jiný ročník, je povinen se před zahájením výuky domluvit s vyučujícím, zda je možno ukončit kurz v dřívějším termínu. Rozhodující je stanovisko vyučujícího.

10.5.2013, 11:00
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG)
kontrola studijních povinností (uzavření studia) 

27.5.-14.6.2013
průběh SZZk/obhajob na KAE
SZZk
v září2
2013
14.6.2013
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

28.6.2013, 11:00
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností (uzavření studia)

19.8.2013 Dtto jako poznámka 3 (viz). Posudky prací odevzdaných dne 19. 8. 2013 budou zveřejněny nejpozději dne 26. 8. 2013.
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP

2.9.-3.9.2013
průběh SZZk/obhajob na KAE

V Olomouci 18. 6. 2012 						Jaroslava Kubátová

