Orgganizace státních závěrečnných zkoušek 202
20/2021 nna FF UP
P
j
míněn
ni ti studeenti, kteří v daném ssemestru dosáhnou
d
Absoolventskými ročníky jsou
dovaného počtu
požad
p
kreditů
ů v příslušn
né skladbě A,
A B, C pro splnění studdijních povinností a
jsou zzapsáni k SZ
ZZk nebo obhajobě závvěrečné prácce.

SZZk
k
v ledn
nu
2021

SZZk
k
v květtnu/
červn
nu 2021

SZZk
k
v srpn
nu/
září 22021

doo 13.11.2020
5:00
144.12.2020, 15

4.11.-22.1.2021
odd 2.2. do 5.2.2
2021

vypsá
ání termínů pro SZZk/oobhajob (ST
TAG)
odevzzdání a evid
dence (STAG
G) BP a DP*
**,
ukon
nčení zápisu k SZZk a oobhajobě (ST
TAG)
kontrrola studijních povinnoostí v IS STA
AG
(uzav
vření studia)
průb
běh SZZk/ob
bhajob
prom
moce (zimní teermín)

doo 26.3.2021

vypsáání termínů pro
p SZZk/obbhajob pro (S
STAG)

255.4.2021

244.5.-18.6.2021

ukončení výuky v kurzech proo absolventsk
ké
ových týdnůů)
ročníky (10 výuko
odevzzdání a evid
dence (STAG
G) BP a DP*
**,
ukon
nčení zápisu k SZZk a oobhajobě (ST
TAG),
kontrrola studijních povinnoostí v IS STA
AG
(uzav
vření studia)
průb
běh SZZk/ob
bhajob

odd 12.7. do 15.7.2021

prom
moce (letní terrmín)

doo 4.6.2021

vypsáání termínů pro
p SZZk/obbhajob (STAG
G)

doo čtvrtka 24..6.2021, 11:000

1. terrmín odevzdáání a evidencce (STAG) BP
B a
DP*,**, ukončení zápisu k SZ
ZZk a obhajo
obě
(STA
AG), kontrolaa studijních ppovinností v IS
STAG
G (uzavření studia)
2. terrmín odevzdáání a evidencce (STAG) BP
B a DP*
Posud
dky BP nebo
o DP odevzdaaných dne 19
9. 8.
2021 budou zveřej
ejněny nejpozzději dne 23.. 8.
2021. ***
průb
běh SZZk/ob
bhajob pro 66. ročník Bc. a 5.
ročníík nav. Mgr. ****
průb
běh SZZk/ob
bhajob pro nnižší ročníky
y Bc. a
nav. Mgr.

doo 6.5.2021, 11:00

jen
n ve čtvrtek
k 19.8.2021
(pouze tento jeden jedinýý
deen!)
255.8.-31.8.2021
255.8.-3.9.2021

únnor 2022

prom
moce v zimn
ním termínuu

* Kateedra si vybere jeden
j
z uveden
ných termínů, a ten zveřejní nejpozději
n
na za
ačátku akadem
mického roku v katederním
harmoonogramu (na nástěnce
n
a na webu).
w
** Kaatedra může urččit dřívější term
mín pro odevzddání BP nebo DP
D a ten zveřejjní nejpozději nna začátku aka
ademického
roku v katederním haarmonogramu (n
na nástěnce a nna webu katedryy).
*** Sttudenti, kteří oddevzdají BP neebo DP v uvedeeném termínu, se
s vzdávají svéého práva dle ččl. 26 odst. 7 Studijního
S
a
zkušebbního řádu UP v Olomouci, na seznámení s pposudky své zá
ávěrečné prácee nejméně jedenn týden před ko
onáním její
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