Příloha č. 1: Časový plán akademického roku 2021/2022
1. Všeobecné termíny
Začátek akademického roku
Konec akademického roku

01.09.2021
31.08.2022

Zimní semestr
Zveřejnění nabídky svobodných předmětů od
Termín pro podání elektronických žádostí o uznání
zkoušek vykonaných na VUT
Termín pro podání žádostí o uznání zkoušek
vykonaných na jiných VŠ
Registrace svobodných předmětů studenty
Výuka
Státní svátek (úterý)
Státní svátek (čtvrtek)
Státní svátek (středa)
Zimní prázdniny
Zápočtový týden
Zkouškové období
Den otevřených dveří
Kontrola studia - pro pokračování ve studiu
po 1. semestru do

12 kalend. dnů
před začátkem
výuky semestru

08.09.2021
13.09. – 24.09.2021
13.09. – 24.09.2021
15.09.2021
8 – 22 hod
20.09. – 17.12.2021
28.09.2021
28.10.2021
17.11.2021
20.12. – 31.12.2021
13.12. – 17.12.2021
03.01. – 04.02.2022
28.01.2022
25.02.2022

5. kalend. den
před začátkem
výuky semestru
13 týdnů
výuka se nekoná
výuka se nekoná
výuka se nekoná
2 týdny
1 týden
5 týdnů
2 dny

11.02.2022

Letní semestr
Zveřejnění nabídky svobodných předmětů od

26.01.2022

Registrace svobodných předmětů studenty

02.02.2022
8 – 22 hod

Výuka
Státní svátek (pátek)
Státní svátek (pondělí)
Zápočtový týden
Zkouškové období
Letní prázdniny

07.02. – 06.05.2022
15.04.2022
18.04.2022
02.05. – 06.05.2022
09.05. – 24.06.2022
27.06. – 31.08.2022

12 kalend. dnů
před začátkem
výuky semestru
5. kalend. den
před začátkem
výuky semestru
13 týdnů
výuka se nekoná
výuka se nekoná
1 týden
7 týdnů
9 týdnů
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Registrace PV předmětů a potvrzení souhlasu
s elektronickým zápisem do vyššího ročníku
Konečný termín pro vykonání zkoušek za akademický
rok 2021/2022
Kontrola studia pro pokračování ve studiu v dalším
roce studia do
Potvrzení elektronického zápisu studentů vyšších
ročníků studijním oddělením

25.07. – 31.08.2022

5 týdnů

29.07.2022
12.08.2022
22.08. – 31.08.2022

týden

1

2. Termíny pro studenty závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
(NMSP)
Letní semestr závěrečné ročníky a řádné termíny pro státní závěrečné zkoušky (SZZ)*
Výuka předmětů povinných pro studijní programy
Výuka předmětů povinně volitelných a volitelných pro
studijní programy dle rozvrhu
Elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce
(SZZ) do
Zápočtový týden
Zkouškové období
Odevzdání diplomových prací v tištěné i elektronické
formě do
Odevzdání výstupního listu do
Kontrola studia – pro splnění podmínek pro vykonání
SZZ ke dni
Recenze diplomových prací
Státní závěrečné zkoušky
Kontrola dodatku k diplomu studentem v IS Studis
Promoce absolventů NMSP

07.02. – 22.04.2022
07.02. – 22.04.2022
(06.05.2022)

11 týdnů
11- 13 týdnů

22.04.2022
19.04. – 06.05.2022
25.04. – 27.05.2022

3 týdny
5 týdny

27.05.2022
27.05.2022
30.05.2022
30.05. – 10.06.2022
13.06. – 24.06.2022
13.06. – 24.06.2022
13.07.2022

2 týdny
2 týdny
2 týdny

Upozornění
* Studenti, kteří nevykonají SZZ v řádném termínu v roce 2022, se budou moci přihlásit na další
termín SZZ konaný v červnu 2023.
Náhradní (druhý) termín státních závěrečných zkoušek (SZZ) – podzim 2021
Odevzdání diplomových prací v tištěné i elektronické
formě (druhý termín) do
Odevzdání výstupního listu (druhý termín) do
Recenze diplomových prací (druhý termín)
Státní závěrečné zkoušky (druhý termín)
Kontrola dodatku k diplomu studentem v IS Studis
(druhý termín)

08.10.2021
08.10.2021
11.10. – 22.10.2021
01.11. – 05.11.2021
01.11. – 05.11.2021
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2 týdny
1 týden*
1

týden
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3. Zadání diplomových prací (DP)
Vytvoření elektronického zadání diplomových prací v IS pro 2. ročník do
Tisk a předávání zadání diplomových prací pro 2. ročník do
Vložení dostatečného počtu zadání do IS a jejich schválení pro 1. ročník do
Zveřejnění témat a registrace studentů 1. ročníku od
Přidělení zadání studentům 1. ročníku do

15.10.2021
03.12.2021
14.04.2022
25.04.2022
10.06.2022

4. Termíny pro studenty doktorského studijního programu (DSP)
Zápisy do 1. ročníku DSP
Zápisy do vyšších ročníků DSP
Odevzdání ročního hodnocení studentů vyšších než prvních ročníků do
Zpracování individuálních studijních plánů (ISP) u studentů prvního
ročníku (příprava ISP ve spolupráci se školitelem, odsouhlasení ISP
studentem a školitelem a odevzdání vytištěné verze) do
Podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (SDZ), včetně odevzdání
všech náležitostí
Kontrola studia – pro splnění podmínek pro vykonání SDZ ke dni
Státní doktorská zkouška
Kontrola studia - pro pokračování ve studiu v dalším roce studia ke dni

01.09. – 03.09.2021
01.09. – 03.09.2021
24.09.2021
24.09.2021
22.11. – 26.11.2021
30.05. – 03.06.2022
26.11.2021
03.06.2022
03.01. – 28.01.2022
01.09. – 16.09.2022
01.09.2022
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