Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro účastníky CŽV
podle akreditovaných studijních programů

31. srpna 2018

mezní termín pro podání přihlášky do programu CŽV (psychologie do 27.8.)

13. 9. 2018

zápis do programu CŽV

17. 9. - 16. 12. 2018

výuka v zimním semestru

2. 1. - 8. 2. 2019

zimní zkouškové období

28. 2. 2019

mezní termín pro podání e-přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a NMgr.
řádného studia
Pozn. Účastníci programu CŽV podávají e-přihlášku do přijímacího řízení, ale
přijímací zkoušky (PZk) se zúčastní (nebo jim bude prominuta) až na základě
výsledků studia v programu CŽV (viz dále).

11. 2. - 12. 5. 2019

výuka v letním semestru

13. 5. - 30. 6. 2019

letní zkouškové období

30. 6. 2019

mezní termín pro splnění studijních povinností v CŽV za rok 2018/2019

30. 6. 2019

30. 6. 2019

do 12. 7. 2019

28. 8. - 30. 8. 2019

3. 9. 2019

12. 9. 2019

mezní termín pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky
Pozn. Podmínkou pro prominutí PZk je získání 60 kreditů, splnění všech
povinných předmětů A a známka ne horší než D. Účastníci programu CŽV
odevzdají na ICV FF UP formulář žádosti o prominutí PZk (viz dokumenty ke
stažení) a vytištěný a podepsaný výpis splněných studijních povinností z IS
STAG.
ukončení účasti v programu CŽV
Pozn. Účastníci programu CŽV, kteří nesplnili podmínky k prominutí PZk,
budou pozváni k mimořádnému termínu PZk.
vyjádření k žádosti o prominutí přijímací zkoušky
Pozn. Účastníci programu CŽV naleznou vyjádření ve své e-přihlášce (změna
statusu na „navržen k přijetí“).
zápis do řádného studia
(pro účastníky CŽV, kterým byla prominuta PZk.)
Účastníci programu CŽV po zápisu do řádného studia podávají na Studijním
oddělení FF UP žádost o uznání zkoušky.
mimořádný termín přijímací zkoušky
Pozn. Pro účastníky CŽV, kterým PZk nebyla prominuta. Výsledek PZk bude
uveden v e-přihlášce (v případě úspěšného vykonání PZk změna statusu na
„navržen k přijetí“).
náhradní termín zápisu do řádného studia
Pozn. Pro účastníky CŽV, kteří se zúčastnili náhradního termínu PZk a byli
přijati. Účastníci programu CŽV po zápisu do řádného studia podávají na
Studijním oddělení FF UP žádost o uznání zkoušky.

Univerzitní rozpis termínů zápisu předmětů do IS STAG 2018/2019
ZIMNÍ SEMESTR
1. roč. Bc.

4. 9. (8:00) – 23. 9. 2018 (24:00)

1. roč. NMgr.

7. 9. (9:00) – 23. 9. 2018 (24:00)

LETNÍ SEMESTR
1. roč. Bc.

17. 1. (14:00) – 17. 2. 2019 (24:00)

1. roč. NMgr.

15. 1. (14:00) – 17. 2. 2019 (24:00)

