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HAR
RMONOG
GRAM FF
F UP NA A
AKADEM
MICKÝ RO
OK 2021//2022
Z unniverzitníhho harmon
nogramu aakademick
kého roku 2021/20222
1.9.20021 - 31.8.20022
1.7.20022 - 31.8.20022

akad
demický rok
k
hlav
vní prázdnin
ny (SO FF od
d 25. 7. do 5. 8. 2022 omeezený provoz)

6.9.20021
7.9.20021 15:00
1.9.20021-13.2.20222

mezn
ní termín pro splnění stud
dijních povinností za minu
nulý rok 2020
0/2021
mezn
ní termín pro zadávání vý
ýsledků do IS
S STAG
Zimn
ní semestr

20.9.--17.12.2021

výuk
ka v zimním semestru, 13 výukových týdnů (pooslední týden
n je
zápoččtový)
Den otevřených
o
ddveří UP (8-1
14)
zimní zkouškovéé období
Den otevřených
o
ddveří UP (9-1
14)
Letní semestr

3.12.22021
3.1.- 11.2.2022
15.1.22022
14.2.-31.8.2022
14.2.--13.5.2022
14.2.--20.2.2022
16.5.--30.6.2022
28.9.22021 a
11.5.22022
20.5.22022
5.9.20022
6.9.20022 15:00

výuk
ka v letním s emestru, 13 výukových týdnů (posllední týden je
zápoččtový)
Akad
demický týden
n: probíhá výuka
v
letní zkouškové oobdobí
Sporttovní den UP
P
konecc evidence zaadaných BP a DP do IS STAG
S
(platí pro studenty
y
předp
posledních roočníků ve staandardní době studia)
mezn
ní termín pro splnění stud
dijních povinností za rok 2021/2022
mezn
ní termín pro zadávání vý
ýsledků do IS
S STAG za rook 2021/2022

Přijímací řízzení pro AR
A 20222/2023
14.6.22021

AS fakult
f
jsou poovinny projednat a schváálit podmínkyy přijímacího
o řízení
zahájjeného v ak. roce 21/22
1.11.22021
sumaarizace a zveeřejnění požaadavků k přijímacímu říze
zení
1.11.22021 - 15.3.22022 podáání přihlášky pro všechny
y typy a form
my Bc. a nMggr. studia pro
ogramů
akred
ditovaných v českém jazy
yce (dále ČJ)
1.11.22021 – 31.3..2022 podáání přihlášky pro Bc. a nM
Mgr. studium
m u programůů akreditovan
ných
v cizzím jazyce (ddále CJ)
1.11.22021 – 30.4..2022 podáání přihlášky pro doktorsk
ké studium (česky i cizojjazyčně akreditované
programy)
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přijím
mací zkouškyy bakalářsk
ké prezenčníí a kombinovvané (jeden
prog
gram, kombiinace 2 prog
gramů) stud
dium akredit
itované v ČJ
J
1)píssemné a ústnní:
víkend 14. – 15. 5. 2022 (v případě
p
většíh
ho počtu uchhazečů a pro
ucha
azeče se speccifickými potřřebami i 21. – 22. 5. 20222)
2)ústtní jen pro prrogram Anglličtina se zam
měřením na kkomunitní tlu
umočení
a přeeklad a pro pprogram Psyychologie: 23
3. 5. - 27. 5. 22022
13.6.22022
přijím
mací zkouškyy navazujícíí magistersk
ké prezenčníí i kombinov
vané
studium akredittované v ČJ - jeden stud
dijní prograam (ústní čásst
zkouššky z prograamu Psycholo
ogie do 24. 6.
6 2022)
14.6.22022
přijím
mací zkouškyy navazujícíí magistersk
ké prezenčníí i kombinov
vané
studium akredittované v ČJ - kombinacce 2 studijníc
ích program
mů
17.6., 21.6., 22.6..2022 přijím
mací zkouškyy doktorskéé studium
6.9.20022
mimořádný termíín přijímací zkoušky pro
o všechny forrmy a typy studia
29.8.-1.9.2022
zápiss do studia p ro všechny formy a typ
py studia
15.9.22022
náhraadní termín zzápisu do stu
udia pro všecchny formy a typy studia (+
programy akredittované v CJ, +CŽV)

Uniiverzitní rozpis teermínů záápisu přeedmětů do IS STA
AG 2021/2022
ZIMN
MNÍ
semeestr
1. ročč.
Bc.
2. ročč.
Bc.
3. ročč. a
vyššíí
Bc.

zápis a
odzáppis

od
9:000
11:00
9:000

*

odzápis
**

zzápis

do

LE
ETNÍ
seemestr

do
1. roč.
Bcc.
2. roč.
Bcc.
3. roč. a
vy
yšší Bc.

3.9.
2021
15.7.
2021
15.7.
2021

1. ročč.
nav.
Mgr..

9:000

7.9.
2021

2. a
vyššíí
roč.
nav.
Mgr..
všechhny
ročnííky
Ph.D
D.

13:00

14.7.
2021

9:000

7.9.
2021

25.9.
2021
24:00

8.10.
2021
24:00

227.9.
22021
244:00

100.10
.22021
244:00

*

zápis
z
a
odzápis
o

od
13:00
1
11:00
1
9:00

odzápii
s**

zápis

do

do
200.1.
20022
200.1.
20022
200.1.
20022

1. roč.
naav.
Mgr.
M a
Ph
h.D.
2. a
yšší
vy
ro
oč. nav.
Mgr
M

13:00
1

188.1.
20022

11:00
1

188.1.
20022

vššechny
ro
očníky
Ph
h.D.

9:00

188.1.
20022

19.2.. 21.2.
2022
2 2022
24:00
0 24:00

5.3. 7.3.
2022
2 2022
24:00
0 24:00

Zápiss předmětů pro
p zahraničn
ní studenty ppřijíždějící naa krátkodobý
ý studijní pob
obyt se prodlu
užuje o 7
dnů vvzhledem k zápisovému
z
harmonogram
h
mu studentů FF.
V ZIM
MNÍM semestru do 4. 10.
1 2021, v L
LETNÍM semestru do 28.
2 2. 2022.
*Nejpoozději jeden týdden před zahájením zápisu zaj
ajistí katedry vložení předmětů
ů a rozvrhů doo IS STAG (7. 7.
7 2021 pro
zimní semestr a 11. 1.
1 2022 pro lettní semestr). ***Nejpozději do uvedeného data je možné se ze zapsaného předmětu i
odepsaat. Poslední dvaa dny zápisu jso
ou k dispozici ppro zápis na posslední chvíli uvo
olněná místa.
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Orgaanizace sttátních záv
věrečnýchh zkoušek 2021/2022
2 na FF U
UP
Absoolventskými ročníky jsou
j
míněn
ni ti studeenti, kteří v daném ssemestru dosáhnou
d
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
2022

SZZk
k
v květtnu/
červn
nu 2022

SZZk
k
v srpn
nu/
září 22022

doo 12.11.2021
133.12.2021, 15
5:00

3.11.-21.1.2022
odd 7.2. do 11.2
2.2022

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 25.3.2022

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

244.4.2022

233.5.-17.6.2022

ukončení výuky v kurzech proo absolventsk
ké
ročníky (10 výuko
ových týdnůů)
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 11.7. do 15.7.2022

prom
moce (letní terrmín)

doo 3.6.2022

vypsáání termínů pro
p SZZk/obbhajob (STAG
G)

doo čtvrtka 23..6.2022, 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)
B a DP*
2. terrmín odevzdáání a evidencce (STAG) BP
Posud
dky BP nebo
o DP odevzdaaných dne 18
8. 8.
2022 budou zveřej
ejněny nejpozzději dne 22.. 8.
2022. ***
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 5.5.2022, 11:00

jen
n ve čtvrtek
k 18.8.2022
(pouze tento jeden jedinýý
deen!)
244.8.-31.8.2022
244.8.-2.9.2022

únnor 2023

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).
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*** 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
obhajooby. Student přři odevzdání své práce v uveddeném termínu podepíše
p
souhllas se zkrácením
m této lhůty (viz formulář
„Souhhlas se zkráceníím lhůty pro sezznámení studentta s posudky BP
P/DP“).
****P
Po novele zákona a SZŘ od 1. 9. 2017 plaatí, že studentii končí v maxim
mální době stuudia (stanovenéé studijním
prograamem a zvětšenné o tři roky), jej
ejíž počátek je ddán dnem zápisu
u do studia.

Orgaanizace sttátních dok
ktorských zkoušek a obhajob 2021/20222 na FF UP
U
Studeentům doktoorského studia, kteří chttějí ukončit své studium
m do 31. 8. 2022, je doporučeno
přihláásit se k obhaajobě disertaační práce nej
ejpozději do 30.
3 3. 2022.

Orgaanizace CŽV 2021//2022 na F
FF UP
25. 8. 2021
(psycchologie 15. 8.)
16. 9. 2021
20. 9. - 17. 12. 20021
3. 1. - 11. 2. 20222
15. 3. 2022
14. 2. - 13. 5. 20222
16. 5. - 30. 6. 20222
30. 6. 2022*******

do 9. 7. 2022
29. 8. - 31. 8. 20222
6. 9. 22022
15. 9. 2022

meezní termín ppro podání přřihlášky do programu
p
CŽ
ŽV
zápis do prograamu CŽV
vý
ýuka v zimním
m semestru
zim
mní zkouškoové období
meezní termín ppro podání e--přihlášky prro všechny tyypy a formy Bc. a
NM
Mgr. v českéém jazyce **
*****
vý
ýuka v letním
m semestru
lettní zkouškovvé období
1) mezní termíín pro splněn
ní povinností v CŽV za A
AR 2021/22
2) mezní termíín pro podán
ní žádosti o prominutí přijjímací zkouššky
3) ukončení úččasti v prograamu CŽV
vy
yjádření k žáddosti o prom
minutí přijímaací zkoušky *******
zápis do řádnéhho studia***
****
miimořádný terrmín přijímací zkoušky
nááhradní termíín zápisu

******* Bližší informaace viz Harmon
nogram CŽV naa http://icv.upoll.cz/

Orgaanizace zaahraničnícch výjezdůů 2021/202
22 na FF UP
U (inform
mativní termíny)
1.10.22021
31.100.2021
31.122.2021
1.12.22021
15.122.2022
28.2.22022

Zveřeejnění výzvyy k podávání žádostí o fin
nanční podpooru z IRP pro
o rok
2022
Uzáv
věrka podávvání žádostí (přihlášek)
Oznáámení výsleddků

Výzv
va k podáváání přihlášek
k na studijní a akademiické pobyty
y
Erasm
mus+
Uzáv
věrka podávvání žádostí (přihlášek)) E+
Oznáámení výsleedků E+
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