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V souladu s Opatřením rektora č. 3/2012 vyhlašuji

Harmonogram akademického roku 2012/2013
na UK v Praze, Pedagogické fakultě pro prezenční i kombinovanou formu studia (dále jen PS, KS)
Akademický rok 2012/2013 začíná 1. října 2012 a končí 30. září 2013
Zápisy do studia pro akademický rok 2012/2013
kombinované studium

27.06.2012

Zápis pro přijaté do 1. roku studia
prezenční studium

26.07.2012 až 27.07.2012

kombinované studium

04.09.2012

prezenční studium

27.09.2012

Náhradní termín zápisu do 1. roku bc. a mgr. studia
Úvodní soustředění studentů přijatých do 1. roku studia – PS i KS

05.09.2012 a 06.09.2012

Imatrikulace – PS i KS

20.09.2012 až 21.09.2012

Zápis studentů do 2. a vyššího roku studia na studijním oddělení, PS i KS

10.09.2012 až 14.09.2012

Náhradní termín zápisu studentů do 2. a vyššího roku studia, PS i KS

Registrace do předmětů a přihlašování do rozvrhu v SIS

27.09.2012

zimní semestr

letní semestr

17.09. 2012 od 12:00

04.02.2013 od 12:00

24.09. 2012 od 16:00

11.02.2013 od 12:00

07.10. 2012 ve 24:00

24.04.2013 ve 24:00

14.10. 2012 ve 24:00

03.03.2013 ve 24:00

Definitivní zápis studijním oddělením na základě registrace a kontroly
rekvizit (překlopení dat)

15.10.2012

04.03.2013

zahájení semestru

01.10.2012

18.02.2013

08.10.2012 až 22.12.2012
03.01.2013 až 05.01.2013

25.02.2013 až 17.05.2013

Průběžná výuka

08.10.2012 až 22.12.2012
03.01.2013 až 06.01.2013

25.02.2013 až 18.05.2013

Bloková výuka (volitelné předměty, specializace, kurzy atd.)

01.10.2012 až 06.10.2012
07.01.2013 až 12.01.2013
a dále dle studijního plánu

18.02.2013 až 23.02.2013
20.05.2013 až 25.05.2013
a dále dle studijního plánu

do 12.10.2012

–

Den otevřených dveří

05.12.2012

–

Děkanský den

02.01.2013

05.03.2013

Zahájení registrace do P a PV

1)

předmětů a rozvrhu, PS i KS

Registrace do všech předmětů (P, PV a V)

1)

Konec registrace do P, PV a V předmětů a rozvrhu, PS i KS

2)

Poslední termín pro provedení změn v registraci vyučujícími

Výuka prezenčního studia
Výuka kombinovaného studia

Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací katedrami
Zadání bakalářských a diplomových prací

Rektorský den
Prázdniny

–

16.05.2013

24.12.2012 až 01.01.2013

01.07.2013 až 01.09.2013

–

11.05.2013
(11 týdnů)

07.01.2013 až 17.02.2013

20.05.2013 až 30.06.2013
02.09.2013 až 13.09.2013

17.02.2013

30.09.2013

Ukončení výuky v předmětech posledního roku studia (dle standardní
trajektorie)
Zkouškové období (včetně opravných zkoušek)
konec semestru
Poznámky:
1) P = povinné předměty, PV = povinně-volitelné předměty, V = volitelné předměty
2) Ukončení registrace do souvislé oborové praxe pro 2. ročník NMgr. učitelství VVP do 24. 9. 2012 v 24,00
hodin
Termíny státních závěrečných zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia

Bc. 22.11.2012 a
23.11.2012 Mgr.
30.11.2012

Promoce pro termín SZZk v září 2012
Zimní semestr 2012/2013 (zimní termín)
Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě
3)
pro všechny obory nejpozději do

30.11.2012

Odevzdání přihlášky k SZZ nejpozději do

30.11.2012

Odevzdání výkazu o studiu ke kontrole na studijní oddělení

nejpozději 1 týden před
konáním SZZk

Termíny SZZk:
1. část SZZk - diplomní předmět

4)

2. část SZZk - nediplomní předmět

14.01.2013 až 18.01.2013
4)

21.01.2013 až 25.01.2013
Bc. 27.03.2013
Mgr. 28.03.2013

Promoce (předpokládaný termín)
Letní semestr 2012/2013 (letní termín)
Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě
pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ nejpozději do
pro ostatní obory nejpozději do

3)

3)

Odevzdání přihlášky k SZZ nejpozději do
Odevzdání výkazu o studiu ke kontrole na studijní odd.
1. část SZZk - diplomní předmět

4)

2. část SZZk - nediplomní předmět

15.03.2013
03.05.2013
03.05.2013
nejpozději 1 týden před
konáním SZZk
17.06.2013 až 21.06.2013

4)

24.06.2013 až 29.06.2013
Mgr. 19.07.2013
Bc. 23.07. až 25.07.2013

Promoce (předpokládaný termín)
Bloková výuka (volitelné předměty, specializace, kurzy atd.)
Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě
3)
pro všechny obory nejpozději do

21.06.2013

Odevzdání přihlášky k SZZk nejpozději do

21.06.2013

Odevzdání výkazu o studiu ke kontrole na studijní oddělení
1. část SZZk - diplomní předmět

4)

2. část SZZk - nediplomní předmět

nejpozději 1 týden před
konáním SZZk
09.09.2013 až 13.09.2013

4)

16.09.2013 až 20.09.2013

Promoce

termín bude upřesněn

Termíny státních rigorózních zkoušek
SRZ jarní termín

04.02.2013 až 08.02.2013

Odevzdání přihlášek k SRZ a rigorózních prací v listinné i elektronické podobě
SRZ podzimní termín

do 07.12.2012
09.09.2013 až 13.09.2013

Odevzdání přihlášek k SRZ a rigorózních prací v listinné i elektronické podobě
Promoce

do 07.06.2013
termín bude upřesněn

Poznámky:
3) Z mimořádně vážných a doložených důvodů může děkanka na základě doporučení vedoucího katedry povolit odevzdání bakalářské či
diplomové práce nejvýše o jeden týden po termínu.
4) Obhajoby bakalářských, diplomových prací a SZZk ze specializací se mohou podle rozhodnutí příslušné katedry konat nejdříve 2 týdny před
termínem první části SZZk.
Závazný harmonogram přijímacích zkoušek bude vyhlášen samostatným opatřením děkanky dle nařízení v opatření
rektora vydaného pro přijímací řízení 2013/14.
Zadání bakalářské a diplomové práce min. 3 semestry před ukončením studia dle standardní doby studia
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 3. července 2012

doc. PaedDr. Radka W ildová, CSc.,v. r.
děkanka fakulty

