DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
Zápis studentů 1. ročníku "Kariérové poradenství a vzdělávání" - prezenční studium (KPV 1)
Zápis studentů 1. ročníku "Kariérové poradenství a vzdělávání" - kombinované studium (KPVK 1)
Zápis studentů 1. ročníku "Učitelství praktického vyučování" - kombinované studium (UPV 1)
Náhradní zápis studentů 1. ročníku "Kariérové poradenství a vzdělávání" - prezenční i kombinované studium (KPV 1, KPVK 1)
Náhradní zápis studentů 1. ročníku "Učitelství praktického vyučování" - kombinované studium (UPV 1)
Zápis studentů 1. ročníku "Studium učitelství odborných předmětů" - doplňující pedagogické studium (CVUOP 1)
Poslední možnost vykonat zkoušku za akademický rok 2020/2021
Odevzdání podkladů pro zápis do vyššího ročníku (všichni studenti budoucích 2. a 3. ročníků včetně CVUOP 2)
Zápis předmětů na ZS 2021/2022 do rozvrhu (pouze cizí jazyk KPV 1) - přesný termín stanoven studentům individuálně v UIS
Zahájení výuky prezenčního studia v zimním semestru
Podání žádosti o uznání předmětů
Podání přihlášky ke státní bakalářské zkoušce, odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické verzi (zimní termín)
Podání přihlášky k závěrečné zkoušce, odevzdání závěrečné práce v tištěné a elektronické verzi (zimní termín)
Podání žádosti o sociální stipendium
Podání žádosti o ubytovací stipendium (žádost se podává prostřednictvím UIS)
Den otevřených dveří
Závěrečné zkoušky doplňujícího pedagogického studia učitelství odborných předmětů - zimní termín (CVUOP)
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia všech oborů - zimní termín
Odevzdání podkladů z odborné praxe - projekt a zpráva z praxe (POV 3, POVK 3)
Odevzdání žádostí o zkrácení řízené pedagogické praxe (UPVO 3)
Zápis předmětů na LS 2021/2022 do rozvrhu (pouze cizí jazyk KPV 1) - přesný termín stanoven studentům individuálně v UIS
Veletrh pracovních příležitostí (VPP)
Výběr témat pro bakalářské práce a závěrečné práce (2. ročníky všech studijních programů)
Zahájení výuky prezenčního studia v letním semestru
Odevzdání podkladů ke kontrole na studijní oddělení (1. ročníky všech bakalářských studijních programů)
Výběr pracoviště a souhlas s konáním praxe (UPV 2)

28. června 2021 od 09:00 hodin
28. června 2021 od 11:00 hodin
28. června 2021 od 13:00 hodin
1. září 2021 od 9:00 hodin
1. září 2021 od 11:00 hodin
1. září 2021 od 13:00 hodin
3. září 2021
nejpozději do 7. září 2021
20. - 26. září 2021
pondělí 27. září 2021
do 15. října 2021
do 15. listopadu 2021
do 1 měsíce ode dne zápisu do studia
do 31. prosince 2021
12. listopadu 2021, 21. - 22. ledna 2022
12. - 13. ledna 2022
19. - 20. ledna 2022
14. ledna 2022
do 31. ledna 2022
31. ledna - 6. února 2022
bude upřesněno
7. února - 28. února 2022
7. února 2022
nejpozději do 11. února 2022
bude upřesněno

Podání přihlášky ke státní bakalářské zkoušce, odevzdání bakalářské práce v tištěné (fyzická přítomnost práce na studijním oddělení IVP) a elektronické verzi - letní
termín
Podání přihlášky k závěrečné zkoušce, odevzdání závěrečné práce v tištěné (fyzická přítomnost práce na studijním oddělení IVP) a elektronické verzi - letní termín

do 31. března 2022

Zápis volitelných předmětů pro akademický rok 2022/2023
Konec zkouškového období pro 3. ročníky všech bakalářských studijních oborů
Stání závěrečné zkoušky bakalářského studia všech oborů
Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů
Promoce absolventů všech bakalářských studijních oborů a U3V
Závěrečné zkoušky doplňujícího pedagogického studia učitelství odborných předmětů - letní termín (CVUOP)
Náhradní termín pro přijímací řízení pro omluvené uchazeče
Poslední možnost vykonat zkoušku za akademický rok 2021/2022
Podání žádosti o změnu formy studia, přerušení studia, o individuální studijní plán

od 4. dubna do 10. dubna 2022
13. května 2022
23. - 27. května 2022
6., 7. a 9. června 2022
8. června 2022
14. - 15. června 2022
16. června 2022
2. září 2022
dle konzultace se studijním oddělením

