příloha č. 1 doplňující Pravidla pro organizaci studia na FA

aktualizace leden 2019

ČASOVÝ PLÁN STUDIA 2018/2019

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ZÁPIS

28.6.2018
zápisy studentů 1. ročníku BSP
3.9.2018
zápisy studentů po přerušení studia a přijatých do BSP na odvolání
zápisy studentů do 2., 3. a 4. ročníku BSP probíhají elektronicky

VÝUKA

17.9.2018
21.9.2018
17.9.-14.12.2018
17.12. - 31.12. 2018
7.1.2019

zahájení výuky 1.- 4. ročníku BSP
imatrikulace studentů 1. ročníku
13 týdnů výuky zimního semestru
vánoční prázdniny
odevzdání + výstava ateliérových prací

1., 2., 3. ROČNÍK BSP
2.1.- 1.2.2019
4.2.- 3.5.2019
6.5.- 7.6.2019*
10.5.2019

4. ROČNÍK BSP
2.1.- 11.1.2019*
14.1.- 18.1.2019
21.1.2019

5 týdnů zkouškové období
13 týdnů výuky letního semestru
5 týdnů zkouškové období
odevzdání + výstava ateliérových prací

2 týdny zkouškové období
1 týden termíny pro opravné zkoušky
kontrola ukončení studia v BSP

ŘÁDNÉ UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

5.- 6.2.2019*

termíny konání ústní částí státní zkoušky
řádné termíny konání ústních zkoušek z Navrhování staveb, Stavitelství a
Teorie, vývoje a dějin architektury a urbanismu
opravný termín

11.2.-3.5.2019
6.5.2019
20. a 21.5.2019*
7.6.2019

12 týdnů bakalářská práce
odevzdání bakalářské práce
závěrečná část státní zkoušky - obhajoba bakalářského projektu
promoce bakalářů

28.1.- 1.2.2019*

*/ přesná data konání budou zveřejněna vyhláškou

příloha č. 1 doplňující Pravidla pro organizaci studia na FA

aktualizace duben 2019

ČASOVÝ PLÁN STUDIA 2018/2019

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ZÁPIS

8.6.2018
26.6.2018
3.9.2018
zápisy studentů do

VÝUKA

zápisy studentů 1. ročníku MSP přijatých bez přijímací zkoušky
zápisy studentů 1. ročníku MSP přijatých na základě přijímací zkoušky
zápisy studentů po přerušení studia a přijatých do MSP na odvolání
2. ročníku MSP probíhají elektronicky

17.9.2018
17.9.-14.12.2018
17.12. - 31.12.2018
7.1.2019

zahájení výuky 1.- 2. ročníku MSP
13 týdnů výuky zimního semestru
vánoční prázdniny
odevzdání + výstava ateliérových prací

1. ROČNÍK MSP
2.1.- 1.2.2019*
4.2.- 3.5.2019
6.5.- 7.6.2019*
10.5.2019

5 týdnů zkouškové období
13 týdnů výuky letního semestru
5 týdnů zkouškové období
odevzdání + výstava ateliérových prací

2. ROČNÍK MSP
2.1.- 11.1.2019*
14.- 18.1.2019*
21.1.2019

2 týdny zkouškové období
1 týden termíny pro opravné zkoušky
kontrola ukončení studia

ŘÁDNÉ UKONČENÍ MAGISTERSKÉHO STUDIA
termíny konání ústní částí státní zkoušky

24.1.- 1.2.2019*
5.- 6.2.2019

řádné termíny
konání ústních zkoušek z Teorie architektury a urbanismu, z Legislativy v arch.
praxi
opravný termín

18.2.-10.5.2019
13. 5.2019

12 týdnů diplomová práce
odevzdání diplomové práce

27. a 28.5.2019*
21.6.2019

závěrečná část státní zkoušky - obhajoba diplomové práce
promoce inženýrů

*/ přesná data konání budou zveřejněna vyhláškou

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
den otevřených dveří
přijímání přihlášek
instruktáž dozoru při TZ
talentová zkouška
náhradní termín talentové zkoušky
vyhodnocení talentové zkoušky
2. část přijímací zkoušky

zápis přijatých

úterý 23.10.2018 v 15:00
(Gaudeamus 23.10. - 26.10.2018)
do 30.11.2018
4.1.2019
9. – 17.1.2019
21.1.2019
leden 2019
je nahrazena výsledkem testu Obecných
studijních předpokladů nebo jeho
slovenské verze Všeobecné študijné
predpoklady složeném v rámci Národních
srovnávacích zkoušek (Scio), který se koná
v termínech uvedených na
www.scio.cz/nsz. Vzhledem k nabídce
několika termínů NSZ fakulta náhradní
termín této části zkoušek neorganizuje.
Nejzazší možný termín pro vykonání NSZ je
30.3.2019).
27.6.2019 + 2.9.2019

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
přijímání přihlášek
zápis přijatých bez přijímací zkoušky
přijímací zkouška pro ty, co nevyhověli
podmínce přijetí bez př. zkoušky
hodnocení portfolií
zápis přijatých, kteří uspěli při přijímací
zkoušce

do 15.3.2019
7.6.2019
12.6.2019
13.6.2019
25.6.2019

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
přijímání přihlášek
přijímací zkouška
zápis přijatých

do 31.3.2019
31.5.2019
3.9.2019

