
HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP 
PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

 

Akademický rok 2021/2022 trvá od 20. 9. 2021 do 18. 9. 2022. 
 

 Zimní semestr Letní semestr 

výukové 
období 

prázdniny 
zkouškové 

období 
výukové 
období 

zkouškové 
období 

prázdniny 
zkouškové 

období 

PF  
20.9. – 22.12. 

14 týdnů 
23.12. – 2.1. 

3.1. – 12.2. 
6 týdnů 

14.2. – 21.5. 
14 týdnů 

23.5. – 2.7. 
6 týdnů 

3.7. –  21.8. 
22.8. – 17.9. 

4 týdny 

 

 z á ř í  

6. 9. – 8. 9. PF 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022 

8. 9. – 15. 9. PF 
SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ a pro studenty 
učitelství na Filozofické fakultě UJEP a Přírodovědecké fakultě UJEP 

8. 9. – 15. 9. PF termín SZZ bakalářského a magisterského studia a termín obhajob kvalifikačních prací 

13. 9. UJEP konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2021/2022 

13. 9. – 15. 10. PF elektronický předzápis na zimní semestr (samostatný harmonogram)  

18. 9. UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 

20. 9. UJEP začátek akademického roku 2021/2022  

24. 9. UJEP 
konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok 2020/2021 do 
IS/STAG, dále pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů 
zimního semestru 2021/2022 v IS/STAG  

30.9. PF konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných stipendií 

ř í j e n 

11. 10. – 13. 10. PF promoce  

14. 10. PF imatrikulace studentů PF UJEP zapsaných v 1. roce studia  

15. 10. PF konec elektronického předzápisu na zimní semestr 

22. 10. PF 
konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů, kteří 
vypracovávají kvalifikační práci na katedrách Pedagogické fakulty UJEP 

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

29. 10. PF 
termín pro podání návrhů na prospěchová stipendia a mimořádná stipendia v tíživé 
sociální situaci navrhovaná fakultní stipendijní komisí 

l i s t o p a d 

1. 11. UJEP 
zahájení kopírování předmětů akademického roku 2021/2022 do akademického roku 
2022/2023 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2022/2023 v IS/STAG 

6. 11. UJEP konečný termín pro podávání žádostí o sociální a ubytovací stipendium 

19. 11. PF 
odevzdání přihlášek k SZZ (vyjma SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství 
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a pro studenty učitelství na Filozofické fakultě UJEP a 
Přírodovědecké fakultě UJEP)  

22. 11. – 26. 11. PF 
obhajoby bakalářských a diplomových prací studentů, kteří vypracovávají kvalifikační práci 
na katedrách Pedagogické fakulty UJEP 

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

p r o s i n e c 

13. 12. UJEP zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2021/2022 v IS/STAG (do 12. 2.) 

17. 12. PF konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných stipendií  

22. 12. PF ukončení výuky v zimním semestru  

23.12. – 2.1. UJEP zimní prázdniny   

 

 

 



l e d e n 

3. 1. PF zahájení zkouškového období zimního semestru (do 12. 2.)  

7. 1.  PF 
konečný termín pro odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty 
učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ a pro studenty učitelství na Filozofické fakultě UJEP a 
Přírodovědecké fakultě UJEP 

17. 1. – 21. 1. PF 
SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ a pro studenty 
učitelství na Filozofické fakultě UJEP a Přírodovědecké fakultě UJEP 

24. 1. – 28. 1. PF SZZ bakalářského a magisterského studia (1. část) 

31. 1. UJEP 
konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 
2022/2023 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových programů) 

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

ú n o r 

1. 2. UJEP 
zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2021/2022 do akademického 
roku 2022/2023 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2022/2023 v IS/STAG  

7. 2. UJEP konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2021/2022  

7. 2. – 7. 3. PF elektronický předzápis na letní semestr (samostatný harmonogram) 

12. 2. UJEP ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2021/2022 v IS/STAG  

14. 2. PF začátek výuky v letním semestru (do 21. 5.) 

14. 2. – 18. 2.  PF SZZ bakalářského a magisterského studia (2. část)  

18. 2. UJEP 
konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech 
letního semestru 2021/2022 v IS/STAG  

28. 2. PF konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných stipendií 

b ř e z e n 

1. 3. UJEP 
konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2021/2022 do 
akademického roku 2022/2023 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2022/2023 

1. 3. PF 
termín pro podání návrhů na mimořádná stipendia v tíživé sociální situaci navrhovaná 
fakultní stipendijní komisí 

7. 3. PF konec elektronického předzápisu na letní semestr 

31. 3. PF 
konečný termín pro odevzdávání diplomových prací studentů, kteří vypracovávají 
kvalifikační práci na katedrách Pedagogické fakulty UJEP 

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

d u b e n 

8. 4. PF 
konečný termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů, kteří 
vypracovávají svoji kvalifikační práci na katedrách Filozofické fakulty UJEP  

8. 4. PF ukončení výuky v posledním roce studia v magisterských studijních programech 

14. 4. PF odevzdání přihlášek k SZZ magisterského studia 

25. 4. – 29. 4. PF obhajoby diplomových prací 

25. 4. UJEP zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2021/2022 v IS/STAG (do 2. 7.)   

29. 4. PF 
konečný termín pro odevzdávání bakalářských prací studentů, kteří vypracovávají 
kvalifikační práci na katedrách Pedagogické fakulty UJEP 

29. 4. PF 
konečný termín pro odevzdávání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu pro 
akademický rok 2021/2022–1. kolo 

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

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

k v ě t e n 

6. 5. PF ukončení výuky v posledním roce studia v bakalářských studijních programech 

6. 5. PF odevzdání přihlášek k SZZ bakalářského studia 

21. 5. PF ukončení výuky v letním semestru 

23. 5. PF zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 2. 7.) 

23. 5. – 31. 5.  PF SZZ magisterského studia – 1. část 

23. 5. – 31. 5.  PF SZZ bakalářského studia – 1. část, obhajoby bakalářských prací 

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

 

 



 

č e r v e n 

13. 6. – 17. 6. PF SZZ magisterského studia – 2. část 

13. 6. – 17. 6.  SZZ bakalářského studia – 2. část 

20. 6. – 24. 6. PF 1. kolo přijímacích zkoušek a přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023  

30. 6. PF 
termín odevzdání přihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. 
stupeň ZŠ a SŠ a pro studenty učitelství na Filozofické fakultě UJEP a Přírodovědecké 
fakultě UJEP 

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

č e r v e n e c 

1. 7. PF 
termín odevzdání kvalifikačních prací pro zářijový termín pro studenty, kteří vypracovávají 
kvalifikační práce na katedrách Filozofické fakulty UJEP 

2. 7. UJEP ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2021/2022 v IS/STAG 

2. 7. PF ukončení 1. části zkouškového období letního semestru  

3. 7. UJEP letní prázdniny (do 21. 8.) 

22. 7. PF 
termín odevzdání přihlášek k SZZ pro studenty hlásící se k zářijovému termínu SZZ 
bakalářského a magisterského studia  

s r p e n 

12. 8. PF termín odevzdání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2022/2023–2. kolo (bude-li vypsáno) 

19. 8. PF 
odevzdání kvalifikačních prací pro zářijový termín pro studenty, kteří vypracovávají bakalářské 
a diplomové práce na katedrách Pedagogické fakulty UJEP 

22. 8. PF zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 17. 9.) 

z á ř í 

5. 9. – 9. 9. PF 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022 (bude-li vypsáno) 

12. 9. – 16. 9. 
PF 

SZZ z pedagogiky a psychologie pro studenty učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ a pro studenty 
učitelství na Filozofické fakultě UJEP a Přírodovědecké fakultě UJEP 

12. 9. – 16. 9. PF termín SZZ bakalářského a magisterského studia a termín obhajob kvalifikačních prací 

12. 9. UJEP konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2022/2023  

17. 9. PF ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 

18. 9. UJEP ukončení akademického roku 2021/2022 

23. 9. UJEP konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok 2021/2022 do IS/STAG  

 

Termíny zasedání orgánů PF UJEP a dalších porad 
 
Zasedání AS PF UJEP:   zpravidla každou třetí středu v měsíci (mimo července a srpna) 
Zasedání kolegia děkana PF UJEP:  zpravidla každé pondělí od 10:00 (kancelář děkana PF) 
Porady vedoucích pracovníků:  zpravidla každé druhé úterý v měsíci (mimo července a srpna) 


