
NOUZOVÝ HARMONOGRAM PF UJEP
PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Akademický rok 2019/2020 trvá od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2020.

Zimní semestr Letní semestr
výukové
období

zkouškové
období

prázdniny výukové
období

zkouškové
období

prázdniny

PF 
23.9. – 21.12.

13 týdnů
2.1. – 15.2.

6 týdnů
22.12. –

1.1.
17.2. –
23.5.*) 

25.5. – 19.7.
24.8. – 30.9.
6 + 6 týdnů

19.7. –  23.8. **)

*) včetně distanční výuky

**) akademický rok 2020/2021 bude začínat od 1. 10. 2020 a potrvá do 30. 9. 2021.

duben 2020

17. 4. PF
ukončení výuky v posledním roce studia v bakalářských a magisterských
studijních programech

27. 4. UJEP
zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2019/2020 
v IS/STAG (do 4. 7.)  

30. 4. PF
konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných 
stipendií

30. 4. FF
konečný termín pro odevzdávání elektronických verzí bakalářských a 
diplomových prací studentů, kteří vypracovávají svoji kvalifikační práci 
na katedrách Filozofické fakulty UJEP (KHI, KGER, KPF).  

30. 4. PF
konečný termín pro odevzdávání přihlášek k bakalářskému a 
magisterskému studiu pro akademický rok 2020/2021–1. kolo

30. 4. PF konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu

květen 2020
18. 5. PF vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 ***)
23. 5. UJEP ukončení výuky v letním semestru (včetně distanční výuky)
25. 5. PF odevzdání přihlášek k SZZ ze speciální pedagogiky (Uč. pro 1. st. ZŠ)

25. 5. – 19. 7. UJEP 1. část zkouškového období letního semestru
29. 5. PF odevzdání bakalářských a diplomových prací

29. 5. PF
konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných 
stipendií

červen 2020
1.6. PF odevzdání indexů a přihlášek k SZZ bakalářského studia
1.6. PF odevzdání indexů a přihlášek k SZZ magisterského studia

1.6.-10.6. PF SZZ ze speciální pedagogiky pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika

8.6. – 12.6. FF

SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia, - 1. část, 
obhajoby bakalářských a diplomových prací – týká se pouze studentů 
PF, kteří studují, resp. odevzdávají svou kvalifikační práci na 
katedrách Filozofické fakulty UJEP (KHI, KGER, KPF).  

15. 6. – 19. 6. PF
1. kolo přijímacích zkoušek (praktické, písemné, ústí) a přijímacího řízení
pro akademický rok 2020/2021

22. 6. – 30. 6. PF SZZ magisterského studia - 1. část, obhajoby diplomových prací
22. 6. – 30. 6. PF SZZ bakalářského studia - 1. část, obhajoby bakalářských prací

30. 6. PF
konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných 
stipendií

červenec, srpen 2020



4. 7. UJEP
ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2019/2020 
v IS/STAG

8.7. – 17. 7. PF SZZ magisterského studia - 2. část
8.7. – 17. 7. PF SZZ bakalářského studia - 2. část

13. 7. PF
termín odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie pro 
studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a pro studenty učitelství na FF 
a PřF. 

13. 7. PF Konečný termín pro odevzdání přihlášek k SZZ v září 2020.
19. 7. UJEP ukončení 1. části zkouškového období v letním semestru

19. 7. – 23. 8. UJEP letní prázdniny

7. 8. PF
odevzdání kvalifikačních prací pro opravný termín pro studenty, kteří 
vypracovávají BP a DP na katedrách Filozofické fakulty UJEP (KHI, 
KGER, KPF)

14. 8. PF termín odevzdání přihlášek ke studiu pro ak. rok 2020/2021–2. kolo 

20. 8. PF
odevzdání kvalifikačních prací pro opravný termín pro studenty, kteří 
vypracovávají BP a DP na katedrách Pedagogické fakulty UJEP. 

17. 8. - 21. 8. PF zápis do 1. roku prezenčního studia (samostatný harmonogram) 
24. 8. – 30. 9. UJEP 2. část zkouškového období letního semestru 2020/2021

31. 8. PF
konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných 
stipendií

září 2020

1. - 4. 9. PF
2. kolo přijímacích zkoušek a přijímacího řízení na akademický rok 
2019/2020

7. 9. – 18. 9. PF
SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. st. ZŠ a 
SŠ a pro studenty učitelství na FF a PřF

7. 9. – 18. 9. PF
SZZ bakalářského a magisterského studia a termíny obhajob 
kvalifikačních prací

21.9.-25.9
zápisy do 1. roku studia po 2. kole přijímacího řízení a po opravných 
termínech.

28. 9. – 23.10. PF elektronický předzápis na zimní semestr (samostatný harmonogram)

30. 9. PF
konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných 
stipendií

30. 9. UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2019/2020
30. 9. UJEP ukončení akademického roku 2019/2020
1. 10. UJEP začátek akademického roku 2020/2021

***) v rámci 2. kola přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021 bude probíhat náhradní termín 
praktických přijímacích zkoušek (1.-3. 9.). 

Poznámka k odevzdávání kvalifikačních prací:

20.  3.  2020  vešel  v  platnost  Příkaz  rektora  č.  2/2020  týkající  se  odevzdávání  a  zveřejňování
kvalifikačních prací. Příkaz ruší povinnost odevzdávat kvalifikační práce v tištěné podobě, umožňuje
však fakultám tuto povinnost uložit vnitřní normou. Byla proto novelizovaná směrnice děkana PF UJEP
– nově č. 5D/2019 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací PF UJEP, kde je povinnost
studentů imatrikulovaných na PF UJEP odevzdávat kvalifikační práce v elektronické i tištěné forma
kodifikována  (https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/03/s-2019_5D-veden%C3%AD-psan
%C3%AD-a-odevzd%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-kvalifika%C4%8Dn%C3%ADch-prac
%C3%AD.pdf

https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/03/s-2019_5D-veden%C3%AD-psan%C3%AD-a-odevzd%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-kvalifika%C4%8Dn%C3%ADch-prac%C3%AD.pdf
https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/03/s-2019_5D-veden%C3%AD-psan%C3%AD-a-odevzd%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-kvalifika%C4%8Dn%C3%ADch-prac%C3%AD.pdf
https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/03/s-2019_5D-veden%C3%AD-psan%C3%AD-a-odevzd%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-kvalifika%C4%8Dn%C3%ADch-prac%C3%AD.pdf
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