Harmonogram pro akademický rok 2007/2008
Fakulta pedagogická
I. Akademický rok 2007 – 2008
1. Zimní semestr 2007 – 2008
Dodate ný zápis do 1. ro níku
Úvodní soust ed ní 1. ro níku
Zápisy na akademický rok 2007 – 2008
(s výjimkou 1. ro níku)
Termíny obhajob DP (ur í VK)
Podzimní termíny SZZ
Náhradní termín záv re ných zkoušek DPS
Výuka (13 úplných týdn )
(první týden výuky je lichý - 39. týden)
Vyhlášení témat diplomových prací
pro III. ro . 1.st. a 2. st. ZŠ, IV. ro . SŠ a I. ro . navazujícího studia
P edzápis 1. ro níku magisterského studia na LS (studijní odd lení)
P ihlášky k postupovým zkouškám
Postupové zkoušky
Vyhlášení termín díl ích zkoušek
Up esn ní podklad pro mimorozvrhovou innost
Zvolení témat diplomových prací (v etn 1. ro níku navazujícího
magisterského studia)
Zimní prázdniny
Odevzdání p ihlášek k jarnímu termínu SZZ
Odevzdání p ihlášek k certifikátovým záv re ným zkouškám
Katedry – návrhy termín SZZ a složení komisí
P edložení "Zadání diplomové práce" k podpisu d kanovi
Zkouškové období (6 týdn )
Mezní termín pro získání zápo t za ZS (pro všechny studenty)
Mezní termín pro získání 20 kredit a vykonání stanovených
zkoušek v 1. ro níku
Termíny obhajob DP (ur í VK)
Státní záv re né zkoušky
Up es ující zápisy na LS
Zápis 1. ro níku bakalá ského studia na p edm ty tzv. vedlejšího sloupu v
LS
2. Letní semestr 2007 – 2008
Výuka (13 úplných týdn )
(první týden výuky je lichý – 7. týden)

1.9.2007 – 31.8.2008
4.9. – 5.9.2007
18.9. – 21.9.2007
11.9. – 21.9.2007
27.8. – 31.8.2007
3.9. – 21.9.2007
21. 9. 2007
24.9. – 21.12.2007
do 12.10.2007
22.10. – 26.10.2007
do 30.11.2007
10.12. – 14.12.2007
do 7.12.2007
do 3.12.2007
do 7.12.2007
22.12. – 31.12.2007
do 20.12.2007
do 20.12.2007
do 4.1.2008
do 31.1.2008
2.1. – 8.2.2008
1.2.2008
22.2.2008
21.1. – 25.1.2008
28.1. – 8.2.2008
4.2. – 8.2.2008
4.2. – 8.2.2008

11.2. – 16.5.2008

Velikono ní prázdniny ( tvrtek a pátek)

20.3. a 21.3.2008
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.

Vyhlášení termín díl ích zkoušek

do 2.5.2008

P edání podklad pro mimorozvrhovou innost
v ZS 2008–2009
Požadavky na obsazování výukových st edisek
Zkouškové období (8 týdn )
P ijímací zkoušky
Bakalá ské studium – talentové zkoušky
Navazující magisterské studium

do 21.4.2008
do 21.4.2008
19.5. – 27.6.2008
25.8. – 4.9.2008
16.6. – 20.6.2008
náhradní termín 20.8.2008
23.6. – 27.6.2008
8.9. – 12.9.2008

Termín pro odevzdání p ihlášek k postupovým zkouškám
Zadání témat záv re ných bakalá ských prací student m 2. ro níku
Postupové zkoušky
Letní prázdniny
Mezní termín zápo t za LS a zkoušek
za akademický rok 2007-2008
Termín pro odevzdání p ihlášek
k souborným postupovým zkouškám
Souborné postupové zkoušky
3. Letní semestr záv re ných ro ník
Katedry - návrhy termín SZZ a složení komisí
Termín pro odevzdání p ihlášek
k záv re né zkoušce v certifikátovém studiu
a) bakalá ské a navazující magisterské programy
Výuka

do 18.6.2008
do 20.6.2008
23.6. – 27.6.2008
30.6. – 22.8.2008
4.9.2008 do 12 hod.
do 14.8.2008
25.8. – 29.8.2008

do 14.4.2008
do 3.4.2008

Odevzdání p ihlášek k SZZ pro letní termín
Státní záv re né zkoušky
Odevzdání p ihlášek k podzimnímu termínu SZZ
Termíny obhajob DP (ur í VK)
Podzimní termíny SZZ

11.2. – 16.5.2008
19.5. – 27.6.2008
25.8. – 4.9.2008
do 7.5.2008
9.6. – 13.6.2008
do 3.7.2008
25.8. – 29.8. 2008
1.9. – 12.9.2008

b) magisterské studijní programy
Odevzdání p ihlášek k SZZ pro letní termín
Termíny obhajob diplomových prací (ur í VK)
Státní záv re né zkoušky
Odevzdání p ihlášek k podzimnímu termínu SZZ
Termíny obhajob DP (ur í VK)
Podzimní termíny SZZ

do 3.4.2008
12.5. – 16.5.2008
19.5. – 6.6.2008
do 3.7.2008
25.8. – 29.8. 2008
1.9. – 12.9.2008

c) dopl ující pedagogické studium pro neu itelské obory
Odevzdání p ihlášek k záv re né zkoušce
Záv re né zkoušky
Odevzdání p ihlášek k náhradnímu termínu záv re ných zkoušek
Náhradní termín záv re ných zkoušek

27.3.2008
18.4.2008
28.8.2008
19.9.2008

Zkouškové období

II. Akademický rok 2008-2009
Zápis do prvního ro níku
Dodate ný zápis do 1. ro níku
P edzápis 1. ro níku magisterského studia na LS (studijní odd lení)
Zápisy na akademický rok 2008-2009
Úvodní soust ed ní 1. ro níku
Za átek výuky v ZS
Dodate ný zápis do 1. ro níku – navazující magisterské studium
Doktorské studium
Zápis na akademický rok 2007-08
Podání p ihlášek k p ijímacímu ízení na akademický rok 2008-09
P ijímací zkoušky na akademický rok 2008-09
V Plzni dne 30. b ezna 2007

15.7. – 17.7.2008
3.9. – 4.9.2008
20.10. – 24.10.2008
9.9. – 19.9.2008
16.9. – 19.9.2008
22.9.2008
22.9. – 26.9.2008
15.9. – 19.9.2008
do 30.5.2008
podle vyhlášky p íslušné katedry
Doc. PhDr. Jana Mi hová, CSc.
d kanka FPE Z U

