HARMONOGRAM UJEP
PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
Akademický rok 2017/2018 trvá od 18. 9. 2017 do 16. 9. 2018.
pravidelná
výuka

Zimní semestr
zkouškové
období

prázdniny

pravidelná
výuka

FF, FŽP, PF, PřF

25.9. – 23.12.
13 týdnů

2.1. – 10.2.
6 týdnů

24.12. – 1.1.

12.2. – 19.5.
14 týdnů

FSE, FSI

25.9. – 23.12.
13 týdnů

2.1. – 10.2.
6 týdnů

24.12. – 1.1.

12.2. – 12.5.
13 týdnů

FUD

25.9. – 23.12.
13 týdnů

2.1. – 17.2.
7 týdnů

24.12.– 1.1.

19.2. – 5.5.
11 týdnů

FZS

18.9. – 6.1.
15 týdnů

8.1. – 10.2.
5 týdnů

24.12. – 1.1.

12.2. – 19.5.
14 týdnů

Letní semestr
zkouškové
období
21.5. – 4.7.
20.8. – 15.9.
6 + 4 týdny
14.5. – 4.7.
20.8. – 15.9.
7 + 4 týdny
7.5. – 4.7
20.8. – 15.9.
8 + 4 týdny
21.5. – 4.7.
20.8. – 15.9.
6 + 4 týdny

prázdniny
5.7. – 19.8.
5.7. – 19.8.
5.7. – 19.8.
5.7. – 19.8.

září
18. 9.

zahájení akademického roku 2017/2018

18. 9.

konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2017/2018 (kromě FZS)

18. 9.

zahájení výuky v zimním semestru FZS (do 6. 1.)

22. 9.

konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok 2016/2017 do IS/STAG

25. 9.

zahájení výuky v zimním semestru (do 23. 12.) (kromě FZS)

29. 9.

konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů zimního semestru
2017/2018 v IS/STAG

říjen
27. 10.

konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských
obvodů, města Trmice, Statutárního města Teplice a dalších poskytovatelů nejlepším studentům UJEP

31. 10.

zahájení kopírování předmětů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2018/2019
a aktualizace předmětů pro akademický rok 2018/2019 v IS/STAG

listopad
6. 11.

konečný termín pro podávání žádostí o sociální a ubytovací stipendium

15. 11.

konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora

prosinec
11. 12.

zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2017/2018 v IS/STAG (do 10. 2.)

14. 12.

slavnostní předávání Cen rektora a stipendií nejlepším studentům a zaměstnancům UJEP

23. 12.

ukončení výuky v zimním semestru (kromě FZS)

24. 12. – 1. 1. zimní prázdniny

leden
2. 1.

zahájení zkouškového období zimního semestru (do 10. 2., FUD do 17. 2.) (kromě FZS)

6. 1.

ukončení výuky v zimním semestru FZS

8. 1.

zahájení zkouškového období zimního semestru FZS (do 10. 2.)

25. 1.

Den otevřených dveří

31. 1.

Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2018/2019
v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových oborů)

únor
1. 2.

zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2018/2019 a
aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2018/2019 v IS/STAG

5. 2.

konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2017/2018

10. 2.

ukončení zkouškového období zimního semestru (kromě FUD)

10. 2.

ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2017/2018 v IS/STAG

12. 2.

zahájení výuky v letním semestru (do 19. 5., FSE a FSI do 12. 5.) (kromě FUD)

16. 2.

konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru
2017/2018 v IS/STAG

17. 2.

ukončení zkouškového období zimního semestru FUD

19. 2.

zahájení výuky v letním semestru FUD (do 5. 5.)

březen
1. 3.

konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2017/2018 do akademického roku
2018/2019 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2018/2019

duben
25. 4.

Sportovní den rektora

30. 4.

zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2017/2018 v IS/STAG (do 1. 7.)

květen
5. 5.

ukončení výuky v letním semestru FUD

7. 5.

zahájení 1. části zkouškového období letního semestru FUD (do 4. 7.)

12. 5.

ukončení výuky v letním semestru FSE a FSI

14. 5.

zahájení 1. části zkouškového období letního semestru FSE a FSI (do 4. 7.)

19. 5.

ukončení výuky v letním semestru (kromě FSE, FSI a FUD)

21. 5.

zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 4. 7.) (kromě FSE, FSI a FUD)

červen
červen

Zkouškové období letního semestru

červenec
4. 7.

ukončení 1. části zkouškového období letního semestru

4. 7.

ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2017/2018 v IS/STAG

5. 7.

letní prázdniny (do 19. 8.)

srpen
20. 8.

zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 15. 9.)

září
15. 9.

ukončení 2. části zkouškového období letního semestru

16. 9.

ukončení akademického roku 2017/2018

17. 9.

začátek akademického roku 2018/2019

Termíny zasedání orgánů UJEP (průběžně aktualizováno)
Řádná zasedání AS UJEP: zpravidla každou poslední středu v měsíci (mimo července a srpna)
Zasedání Rady pro vnitřní hodnocení UJEP: zpravidla každé třetí úterý v měsíci (mimo července a srpna)
Zasedání VR UJEP: 27. 10. 2017, 25. 5. 2018
Kolegium rektora: zpravidla každé první úterý v měsíci (mimo července a srpna)
Porady prorektorů s proděkany: zpravidla každé druhé úterý v měsíci (mimo července a srpna)
.
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium

