Časový plán akademického roku
z harmonogramu daného RČVUT

2014/2015

vycházející

Zimní semestr 22. 9. 2014 – 13. 2. 2015


Počet výukových týdnů: 13 (od 22. 9. 2014 do 19. 12. 2014)



1. týden výuky je v souladu s kalendářem lichý



Bakalářské a magisterské promoce v Betlémské kapli 8. a 9. 9. 2014



Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia v Betlémské kapli 13. 10. 2014, do 14:30 hod. jsou
studenti omluveni z výuky



28. 10. 2014 (úterý – sudý týden) a 17. 11. 2014 (pondělí – lichý týden) odpadá výuka – státní
svátek



Předběžné zápisy do letního semestru 3. 11. – 21. 11. 2014



Zimní prázdniny 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015



Zkouškové období 5. 1. – 13. 2. 2015



MSZZ a BSZZ 2. 2. – 13. 2. 2015 odevzdání BP/DP a přihlášky k SZZ do 6. 1. 2015



Do 22. 1. 2015 kontrola splnění studijního plánu



Zápisy do letního semestru 19. 1. – 13. 2. 2015

Zápočty z předmětů zimního semestru studenti musí získat do konce výuky – tedy do 19. 12. 2014.
Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového
období zimního semestru.
Zkoušky z předmětů zimního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období zimního
semestru. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce
zkouškového období letního semestru.
Pro vyhodnocení plnění studijních povinností pro zápis do letního semestru jsou rozhodné zkoušky
získané ve zkouškovém období zimního semestru, pro vyhodnocení nároku na prospěchové
stipendium budou započítány studijní výsledky uložené v KOSu k datu vyhodnocení.

Letní semestr 16. 2. 2015 – 30. 9. 2015


Počet výukových týdnů: 13 (od 16. 2. 2015 do 15. 5. 2015)



1. týden výuky je v souladu s kalendářem sudý



Bakalářské a magisterské promoce v Betlémské kapli 4. 3. 2015



Předběžné zápisy do zimního semestru akademického roku 2015/2016



6. 4. 2015 odpadá výuka – Velikonoční pondělí (lichý týden), náhradní výuka 13. 4. 2015



30. 4. 2015 odpadá výuka (čtvrtek – sudý týden) – Děkanský den



1. 5. 2015 (pátek – sudý týden) odpadá výuka – státní svátek



8. 5. 2015 (pátek – lichý týden) odpadá výuka – státní svátek, náhradní výuka 12. 5. 2015



Rektorský den 13. 5. 2015 (středa – sudý týden)



Zkouškové období 18. 5. – 26. 6. 2015



Zápisy do zimního semestru 1. 6. – 26. 6. 2015

13. 4. – 30. 4. 2015



MSZZ 8. 6. – 12. 6. 2015 odevzdání DP a přihlášky k SZZ do 5. 5. 2015



Do 28. 5. 2015 kontrola splnění magisterského studijního plánu



BSZZ 15. 6. – 26. 6. 2015 odevzdání BP a přihlášky k SZZ do 12. 5. 2015



Do 4. 6. 2015 kontrola splnění bakalářského studijního plánu



Letní prázdniny 29. 6. – 28. 8. 2015



Zápisy do zimního semestru 1. 9. – 2. 10. 2015



Magisterské a bakalářské promoce 30. 9., 1. 10. a 2. 10. 2015



Konec akademického roku 2014/2015

20. 9. 2015

Zápočty z předmětů letního semestru studenti musí získat do konce výuky letního semestru – tedy do
15. 5. 2015. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce
zkouškového období letního semestru.
Zkoušky z předmětů letního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období letního semestru.
Pro vyhodnocení nároku na stipendium budou započítány studijní výsledky uložené v KOSu k datu
vyhodnocení.

