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ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 15/2021
ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Na základě čl. 3 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu VUT a podle Směrnice děkana č. 2 /2017
„Pravidla pro organizaci studia na Fakultě chemické“ stanovuji časový plán akademického roku
2021/2022.

2.

Časový plán pro daný akademický rok je uveden v Příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

2.

Aktualizace příloh této vnitřní normy bude probíhat po schválení předložené změny vydavatelem
normy. Aktualizovaná příloha bude zveřejněna vyvěšením vždy k určitému datu platnosti.

3.

Součástí rozhodnutí je tato příloha:


Příloha č. 1: Podrobný časový plán akademického roku 2021/2022.

V Brně dne 1. 9. 2021

………………………………………...............
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
děkan FCH VUT

Příloha č.1: Podrobný časový plán akademického roku 2021/2022
1. Všeobecné termíny
Zahájení akademického roku 2021/2022
Zimní semestr
Registrace studijních skupin
Výuka
27.9.2021 (pondělí) děkanské volno pro výuku v bakalářských a navazujících studijních programech
28.9.2021 (úterý) Státní svátek
28.10.2021 (čtvrtek) Státní svátek
29.10.2021 (pátek) děkanské volno pro výuku v bakalářských a navazujících studijních programech
17.11.2021 (středa) Státní svátek
Zimní prázdniny
Zahájení řádného zkouškového období pro všechny studenty
Ukončení řádného zkouškového období pro všechny studenty
Registrace studijních skupin pro letní semestr
Kontrola pro pokračování ve studiu po 1. semestru
Letní semestr
Týden otevřených dveří
Výuka
15.4.2022 Velký pátek
18.4.2022 Velikonoční pondělí
Zahájení řádného zkouškového období pro všechny studenty
Ukončení řádného zkouškového období (mimo končící ročníky)
Registrace PV předmětů a potvrzení souhlasu s el.zápisem do vyššího ročníku studentem
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníků
Promoce absolventů magisterských navazujících studijních programů
Promoce absolventů bakalářských studijních programů
Letní prázdniny
Termíny pro podání elektronických žádostí o úznání zkoušek vykonaných na VUT v Brně
Termíny pro podání žádostí zapsaných studentů o uznání zkoušek vykonaných na jiných VŠ
Konečný termín pro vykonání zkoušek za akademický rok 2021/2022
Kontrola pro pokračování ve studiu
Potvrzení elektronického zápisu studentů vyšších ročníků studijním oddělením
Konec akademického roku 2021/2022

1.9.2021

1.9. ‐ 10.9.2021
20.9. ‐ 17.12.2021
výuka se nekoná
výuka se nekoná
výuka se nekoná
výuka se nekoná
výuka se nekoná
20.12. ‐ 31.12.2021
03.01.2022
04.02.2022
17.1. ‐ 4.2.2022
07.02.2022

4.2. ‐ 11.2.2022
7.2. ‐ 6.5.2022
výuka se nekoná
výuka se nekoná
9.5.2022
24.6.2022
23.5. ‐ 5.8.2022
27.6. ‐ 28.6.2022
29.6.2022
30.6.2022
27.6. ‐ 31.8.2022
1.7. ‐ 1.8.2022
1.7. ‐ 1.8.2022
29.7.2022
3.8.2022
3.8. ‐ 5.8.2022
31.8.2022

2. Další termíny pro kombinovanou formu studia*
Úvodní informační schůzka pro 1. ročník bakalářského studia
Zahájení výuky pro 1. ročník a 2.ročník kombinované formy studia
Úvodní informační schůzka pro 1. ročník magisterského navazujícího studia

25.9.2021
25.9.2021
20.9. ‐ 24.9.2021

* Pro studenty kombinované formy studia jsou závazné termíny i pokyny stejné jako v prezenční formě. Vyjímkou jsou termíny výuky dané rozvrhem v sobotních
blocích (bakalářské studium). Dále výuka probíhá formou konzultací a řízeného samostudia s využitím e‐learningových učebních opor a pokynů na elearningovém
portálu https://moodle.vutbr.cz/. Další informace o realizaci výuky poskytnou studijní poradci jednotlivých ústavů. Seznam je uveden na webových stránkách
fakulty.

3. Termíny pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia
Vypsání zadání závěrečných prací vedoucími v IS Apollo
Kontrola zadání závěrečných prací garantem SP
Odsouhlasení zadání závěrečných prací děkanem, zveřejnění zadání prací studentům
Výběr tématu závěrečné práce studentem
Tisk zadání závěrečných prací
Podání přihlášky do magisterského navazujícího studia
Udělení zápočtu z bakalářské práce garantem SP
Odevzdání závěrečné práce v tištěné i elektronické formě
Ukončení řádného zkouškového období letního semestru
Kontrola splnění podmínek pro vykonání státní závěrečné zkoušky
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
Zveřejnění harmonogramu promocí
Státní závěrečné zkoušky
Kontrola dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS
Úhrada poplatku za promoce
Odevzdání Výstupního listu (pokud absolvent nepokračuje v dalším studiu)
Registrace PV předmětů a souhlas s el. zápisem do magisterského studijního programu

do 20.9.2021
do 27.9.2021
4.10.2021
do 29.10.2021
1.2.2022
1.2. ‐ 31.3.2022
20.5.2022
27.5.2022
3.6.2022
6.6.2022
7.6. ‐ 8.6.2022
9.6.2022
10.6.2022
13.6. ‐ 22.6.2022
14.6. ‐ 23.6.2022
14.6. ‐ 23.6.2022
14.6. ‐ 23.6.2022
14.6. ‐ 26.6.2022

4. Termíny pro studenty závěrečných ročníků magisterského navazujícího studia
Vypsání zadání závěrečných prací vedoucími v IS Apollo
Kontrola zadání závěrečných prací garantem SP
Odsouhlasení zadání závěrečných prací děkanem, zveřejnění zadání prací studentům
Výběr tématu závěrečné práce studentem
Tisk zadání závěrečných prací
Podání přihlášky do doktorského studia
Udělení zápočtu z diplomové práce garantem SP
Odevzdání závěrečné práce v tištěné i elektronické formě
Ukončení řádného zkouškového období letního semestru
Kontrola splnění podmínek pro vykonání státní závěrečné zkoušky
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce
Zveřejnění harmonogramu promocí
Státní závěrečné zkoušky
Kontrola dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS
Úhrada poplatku za promoce
Odevzdání Výstupního listu

do 20.9.2021
do 27.9.2021
4.10.2021
do 29.10.2021
1.2.2022
1.2. ‐ 30.4. 2022
6.5.2022
13.5.2022
13.5.2022
16.5.2022
17.5. ‐ 18.5.2022
19.5.2022
23.5. ‐ 2.6.2022
24.5. ‐ 3.6.2022
24.5. ‐ 3.6.2022
24.5. ‐ 3.6.2022

5. Termíny pro studenty doktorských studijních programů
Zápis do 1. ročníků DSP (absolventi FCH VUT v Brně, kteří konali SZZ 1.9.‐ 10.9.2021)
Zápis do 1. ročníků DSP (absolventi jiných VŠ)
Kontrola vyplněných a školiteli odsouhlasených Ročních hodnocení studentů vyšších než prvních ročníků
Potvrzení elektronického zápisu studentů vyšších ročníků studijním oddělením
Vypracování ISP prvních ročníků studentem, odsouhlasení školitelem v IS Apollo, odevzdání vytištěné verze
Vypracování ISP studentů vyšších ročníků pro aktuální rok studia studentem, odsouhlasení školitelem v IS Apollo
Potvrzení ISP řediteli školícího pracoviště
Projednání ISP studentů DSP oborovými radami
Projednání Ročních hodnocení studentů DSP oborovými radami
Zadání témat disertačních prací pro přijímací řízení 2022/2023 školiteli do IS Apollo
Schválení témat disertačních prací pro přijímací řízení 2022/2023 OR v IS Apollo
Podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce, včetně odevzdání všech náležitostí
Přijímací zkoušky do doktorského studia
Zápis do 1. ročníků DSP absolventi FCH VUT v Brně
Ukončení zkouškového období
Vypracování ročního hodnocení v IS Apollo studentem
Kontrola pro pokračování ve studiu studijním oddělením
Potvrzení el. zápisu studenty vyšších ročníků
Kontrola a schválení ročního hodnocení školitelem
Kontrola vyplněných a školiteli odsouhlasených Ročních hodnocení studentů vyšších než prvních ročníků
Potvrzení elektronického zápisu studentů vyšších ročníků studijním oddělením

12.9.2021
12.9.2021
1.9.2021 ‐ 4.9.2021
1.9.2021 ‐ 4.9.2021
do 30.9.2021
do 30.9.2021
do 31.10.2021
do 31.10.2021
do 31.10.2021
do 31.12.2021
do 31.1.2022
do 30.4.2022
10.6. ‐ 22.6.2022
24.06.2022
29.07.2022
do 31.7.2022
01.08.2022
od 2.8. ‐ 5.8.2022
do 31.8.2022
01.09 ‐ 5.9.2022
01.09 ‐ 5.9.2022

