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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2007/2008

Po projednání ve vedení univerzity a na základ dohody d kan všech fakult Z U stanovuji
následující jednotný rámcový harmonogram akademického roku 2007/2008 s tím, že uvedené
základní termíny jsou závazné pro všechny fakulty Z U a budou respektovány ve
fakultních harmonogramech a všemi útvary Z U.
Akademický rok
Zápisy
P ípravný týden student 1. ro níku
(pro n které fakulty)
Zimní semestr (výuka)
Mezní termín pro vyhlášení termín zkoušek v ZS
Zimní prázdniny
Zkouškové období
Mezní termín zápo t za ZS
(pro všechny studenty)
Up es ující zápisy
Mezní termín získání stanoveného po tu kredit
a stanovených zkoušek v 1.semestru
Letní semestr (výuka)
Velikono ní prázdniny ( tvrtek a pátek)

Mezní termín pro vyhlášení termín zkoušek v LS
Zkouškové období

1. 9. 2007– 31. 8. 2008
poznámka: administrativní doba trvání
od 11. 9. 2007
17. 9. – 21. 9. 2007
24. 9. – 21. 12. 2007
(13 týdn )
poznámka: první týden výuky je lichý (39. týden)
7.12. 2007
22. 12. – 31. 12. 2007
2. 1. –8. 2. 2008
1.2. 2008

(6 týdn )

4.2. – 8. 2. 2008

(1 týden)

22. 2. 2008
11. 2. – 16. 5. 2008
(13 týdn )
poznámka: první týden výuky je lichý (7. týden)
20.3. a 21.3. 2008
poznámka: pond lí 17. 3. výuka jako pond lí 24.3.
úterý 18. 3. výuka jako tvrtek 1.5.
st eda 19.3. výuka jako tvrtek 8.5.
2. 5. 2008
19. 5. – 27. 6. 2008
25. 8. – 4. 9. 2008
(8 týdn )

Letní prázdniny

30.6. – 22. 8. 2008

Mezní termín zápo t za LS a zkoušek
za akademický rok 2007/2008
Mezní termín souborné postup. zkoušky
Zápisy pro akademický rok 2008/2009
Za átek výuky akademického roku 2008/2009

4. 9. 2008 do 12 hod.
do 12. 9. 2008
od 9. 9. 2008
22. 9. 2008

Harmonogram výuky letního semestru pro studenty, kte í v akademickém roce 2007/2008 splní
podmínky pro absolvování studia, stanoví d kan fakulty.
Pro studium v doktorských studijních programech stanovuje závazné termíny d kan p íslušné fakulty.

Vy izuje: PR-P, tel. 377 631 020, 377 631 021
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