Harmonogram pro akademický rok 2008/2009
Fakulta pedagogická
Vyvětlení zkratek: VK – vedoucí katedry, SO – studijní oddělení, ZS - zimní semestr, LS – letní semestr,
BP – bakalářská práce, DP – diplomová práce, SZZ - státní závěrečná zkouška, SPZ – souborná postupová zkouška,
DPS – doplňující pedagogické studium.

I. Akademický rok 2008 – 2009
1. Zimní semestr 2008 – 2009
Předběžný zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku (provede SO)
Dodatečný zápis do 1. ročníku
Úvodní soustředění 1. ročníku
Zápisy na akademický rok 2008 – 2009
(s výjimkou 1. ročníku)
Zápis na akademický rok 2008-09 pro studenty doktorského studia
Dodatečný zápis 1. ročníku navazujícího magisterského studia
Termíny obhajob BP a DP (určí VK)
Podzimní termíny SZZ
Náhradní termín závěrečných zkoušek DPS
Výuka (13 úplných týdnů)
(první týden výuky je lichý - 39. týden)
Vyhlášení témat DP
Předzápis 1. ročníku na LS (netýká se předmětů vedlejších sloupů,
proběhne na studijním oddělení)
Přihlášky k SPZ
Souborné postupové zkoušky
Vyhlášení termínů dílčích zkoušek
Upřesnění podkladů pro mimorozvrhovou činnost
Zvolení témat DP (včetně 1. ročníku navazujícího magisterského
studia)
Předložení "Zadání diplomové práce" k podpisu proděkanovi pro
studijí a pedagogické záležitosti
Odevzdání přihlášek k jarnímu termínu SZZ
Odevzdání přihlášek k certifikátovým závěrečným zkouškám
Volba vedlejšího sloupu studentů 1. ročníku
Talentové zkoušky a zkoušky z jazyka pro zápis do vedlejšího
sloupu (pokud vedoucí kateder určí)
Předzápis předmětů ve vedlejším sloupu (elektronický formulář)
Zveřejnění seznamů studentů ve vedlejších sloupech (provede SO)
Zápis předmětů vedlejšího sloupu (provede SO)
Zimní prázdniny
Zkouškové období (6 týdnů)
Katedry – návrhy termínů SZZ a složení komisí
Mezní termín pro získání zápočtů za ZS (pro všechny studenty)
Mezní termín pro získání 20 kreditů a vykonání stanovených
zkoušek v 1. ročníku
Zimní termíny obhajob BP a DP (určí VK)
Zimní termíny SZZ
Upřesňující zápisy na LS

1.9.2008 – 31.8.2009

15.7 – 17.7.2008
1.9.2008
3.9. – 4.9.2008
15.9. – 19.9.2008
9.9. – 19.9.2008
16.9. – 18.9.2008
22.9 – 26.9.2008
25.8. – 29.8.2008
1.9. – 19.9.2008
25. 9.2008
22.9. – 23.12.2008
do 10.10.2008
20.10. – 24.10.2008
do 28.11.2008
8.12. – 12.12.2008
do 5.12.2008
do 1.12.2008
do 5.12.2008
průběžně
do 18.12.2008
do 18.12.2008
3. – 14.11.2008
1. – 12.12.2008
8.1.2009
podle rozpisu
9.2. – 13.2.2009
29.12.2008 – 2.1.2009
5.1. – 13.2.2009
do 5.1.2009
6.2.2009
27.2.2009
19.1. – 23.1.2009
26.1. – 6.2.2009
9.2. – 13.2.2009

2. Letní semestr 2008 – 2009
Výuka (13 úplných týdnů)
(první týden výuky je sudý – 8. týden)
Vyhlášení témat BP
Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek)
Náhrada výuky za Pondělí velikonoční a květnové svátky

Vyhlášení termínů dílčích zkoušek
Předání podkladů pro mimorozvrhovou činnost
v ZS 2008–2009
Požadavky na obsazování výukových středisek
Zkouškové období (8 týdnů)

16.2. – 22.5.2009
do 13.3.2009
9.4. a 10.4.2009
• pondělí 6.4. výuka jako
pondělí 13.4.
• úterý 7.4. výuka jako
pátek 1.5.
• středa 8.4. výuka jako
pátek 8.5
do 24.4.2009
do 20.4.2009
do 20.4.2009
25.5. – 3.7.2009
24.8. – 3.9.2009

Přijímací zkoušky:
Bakalářské studium – talentové zkoušky

15.6. – 19.6.2009
náhradní termín 19.8.2009
Navazující magisterské studium
22.6. – 26.6.2009
7.9. – 11.9.2009
Termín pro odevzdání přihlášek k SPZ
do 18.6.2009
do 19.6.2009
Zvolení témat BP
Předložení "Zadání bakalářské práce" k podpisu proděkanovi pro průběžně
studijní a pedagogické záležitosti
Postupové zkoušky
22.6. – 26.6.2009
Letní prázdniny
7.7. – 21.8.2009
Mezní termín zápočtů za LS a zkoušek
3.9.2009 do 12 hod.
za akademický rok 2008-2009
Termín pro odevzdání přihlášek k SPZ
do 13.8.2009
Souborné postupové zkoušky
24.8. – 28.8.2009
3. Letní semestr závěrečných ročníků
Návrhy jarních termínů SZZ a složení komisí (VK)
do 14.4.2009
Termín pro odevzdání přihlášek
do 2.4.2009
k závěrečné zkoušce v certifikátovém studiu
Návrhy podzimních termínů SZZ a složení komisí (VK)
do 19.6.2009
a) bakalářské a navazující magisterské programy
Výuka
Zkouškové období
Odevzdání přihlášek k SZZ pro letní termín
Letní termíny obhajob BP (určí VK)
Letní termíny SZZ
Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu SZZ
Podzimní termíny obhajob BP (určí VK)
Podzimní termíny SZZ

16.2. – 22.5.2009
25.5. – 3.7.2009
24.8. – 3.9.2009
do 6.5.2009
25.5. – 29.5.2009
1.6. – 12.6.2009
do 2.7.2009
24.8. – 28.8. 2009
31.8. – 11.9.2009

b) magisterské studijní programy
Odevzdání přihlášek k SZZ pro letní termín
Letní termíny obhajob DP (určí VK)
Letní termíny SZZ
Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu SZZ
Podzimní termíny obhajob DP (určí VK)
Podzimní termíny SZZ

do 2.4.2009
11.5. – 15.5.2009
18.5. – 5.6.2009
do 2.7.2009
24.8. – 28.8. 2009
31.8. – 11.9.2009

c) doplňující pedagogické studium pro neučitelské obory
Odevzdání přihlášek k závěrečné zkoušce
Závěrečné zkoušky
Odevzdání přihlášek k náhradnímu termínu závěrečných zkoušek
Náhradní termín závěrečných zkoušek

26.3.2009
17.4.2009
27.8.2009
18.9.2009

II. Akademický rok 2009-2010
Předběžný zápis do prvního ročníku
Zápis do 1. ročníku (provede studijní oddělení)
Dodatečný zápis do 1. ročníku
Předzápis 1. ročníku na LS (netýká se předmětů vedlejších sloupů,
proběhne na studijním oddělení)
Zápisy na akademický rok 2008-2009
Úvodní soustředění 1. ročníku
Začátek výuky v ZS
Dodatečný zápis do 1. ročníku – navazující magisterské studium
Doktorské studium
Podání přihlášek k přijímacímu řízení na akademický rok 2009-10
Přijímací zkoušky na akademický rok 2009-10
Zápis na akademický rok 2009-10
V Plzni dne 17.3. 2008

14.7. – 17.7.2009
1.9.2009
2.9. – 3.9.2009
19.10. – 23.10.2009
8.9. – 18.9.2009
14.9. – 18.9.2009
21.9.2009
21.9. – 25.9.2009
do 29.5.2009
podle vyhlášky příslušné
katedry
15.9. – 17.9.2009
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