
Harmonogram FUD UJEP 
pro akademický rok 2017/2018 
 

září 2017 

4. 9. 

opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 

4. 9.  
zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: 

MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 

MgA. (Kurátorská studia) 

5. 9. 

zápis do vyšších ročníků na ak. rok 2017/2018: 

MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 

MgA. (Kurátorská studia) 

zápis do 1. ročníku a vyšších ročníků na ak. rok 2017/2018: 

Ph.D. (Vizuální komunikace) – po domluvě se studijním oddělením FUD 

září (červenec 2017-září 2017) 
přezkumní řízení MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 

přezkumní řízení MgA. (Kurátorská studia) 

přezkumní řízení MgA. (Fotografie a intermediální tvorba v angl. jazyce) 

přezkumní řízení Ph.D. (Vizuální komunikace) 

16. 9.  
konec 2. části zkouškového období (dle harmonogramu UJEP) 

17. 9. 

konec akademického roku 2016/2017 (dle harmonogramu UJEP) 

18. 9. 

zahájení akademického roku 2017/2018 (dle harmonogramu UJEP) 

22. 9. 

konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok 2016/2017 do Stag 

(dle harmonogramu UJEP) 

25. 9. 

zahájení výuky v Zimním semestru 2017/2018  

25. 9. 

zápis do vyšších ročníků na ak. rok 2017/2018: 

BcA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 

MgA. (Fotografie a intermediální tvorba v angl. jazyce) 

zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: 

MgA. (Fotografie a intermediální tvorba v angl. jazyce) 

zápis do 1. ročníku po přezkumním řízení na ak. rok 2017/2018: 

MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) 

MgA. (Fotografie a intermediální tvorba v angl. jazyce) 

MgA. (Kurátorská studia) 

Ph.D. (Vizuální komunikace) 



 

25. 9. 

vyplnění podkladu pro zadání bakalářských a diplomových prací do STAG a odevzdání 

závazných zadání bakalářských a diplomových prací na příslušnou katedru 

 

říjen 2017 

12. 10.  
imatrikulace FUD pro studenty bakalářského studia (od 15 hod., studenti se dostaví již ve 14 

hodin) 

19. 10. 

ukončení elektronického předzápisu pro všechny studenty 

27. 10. 

konečný termín pro podávání návrhů na stipendia nejlepším studentům UJEP  

(dle harmonogramu UJEP) 

 

listopad 2017 

1. 11.  
Ph.D. studium – odevzdání písemných přihlášek k SDZ – obhajoba disertační práce  

(na studijní oddělení FUD), platí pro obhajoby, které proběhnou v květnu 

1. 11.  
Ph.D. studium – odevzdání disertačních prací s tezemi na studijní oddělení FUD (včetně 

fotodokumentace), zveřejnění disertačních prací v systému Stag, platí pro obhajoby, které 

proběhnou v květnu 

2. 11.  
den otevřených dveří FUD 

6. 11.  
konečný termín podávání žádostí o sociální a ubytovací stipendium (dle harmonogramu 

UJEP) 

15. 11.  
konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora (dle harmonogramu UJEP) 

21. 11.  
konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium (na studijní oddělení FUD) 

 

prosinec 2017 

4. 12.  
zadání témat klauzurních prací na Zimní semestr 2017/2018 

23. 12. 

konec výuky v Zimním semestru – 13 týdnů (dle harmonogramu UJEP) 

24. 12. 2017 – 1. 1. 2018  

vánoční prázdniny (dle harmonogramu UJEP) 

 

 



leden 2018 

2. 1. 

začátek zkouškového období (dle harmonogramu UJEP) 

2. 1. – 2. 2.  

realizace klauzurních prací Zimního semestru 2017/2018 

16. 1.  
poslední termín pro příjem přihlášek k přijímacím zkouškám do bakalářského studia (Design, 

Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba) na ak. rok 2018/2019 

25. 1.  
den otevřených dveří UJEP (na FUD určeno pro uchazeče o magisterské studium a doktorské 

studium) (dle harmonogramu UJEP) 

 

únor 2018 

3. 2. – 5. 2.  

instalace klauzur Zimního semestru 

6. 2. – 7. 2.  

hodnocení klauzur Zimního semestru 

8. 2. – 10. 2.  

výstava klauzur Zimního semestru 

13. 2. – 15. 2.  

přijímací zkoušky do bakalářského studia (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální 

tvorba) na ak. rok 2018/2019 

17. 2. 

ukončení zkouškového období (dle harmonogramu UJEP) 

19. 2. 

zahájení výuky v Letním semestru 2017/2018 (dle harmonogramu UJEP) 

28. 2.  
odeslání přihlášek do magisterského studia (Design, Grafický design, Fotografie a 

intermediální tvorba) na ak. rok 2018/2019 

 

březen 2018 

15. 3.  
Ph.D. studium – vyplnění podkladu pro zadání disertačních prací do STAG a odevzdání 

závazných zadání disertačních prací referentce pro doktorská studia 

15. 3.  
Ph.D. studium – odevzdání písemných přihlášek k SDZ – ústní zkouška (na studijní oddělení 

FUD) a odevzdání písemné zprávy a indexů ke kontrole (na studijní oddělení FUD) 

15. 3.  
odevzdání písemných přihlášek k SZZ z dějin umění (na studijní oddělení FUD) 

 

 

 



28. 3.  
schůzka s diplomanty bakalářského i magisterského studia 

29. 3.  
poslední termín pro příjem přihlášek k přijímacím zkouškám do magisterského studia 

(Kurátorská studia) na ak. rok 2018/2019 

 

duben 2018 

23. 4.  
zadání témat klauzurních prací na Letní semestr 2017/2018 

30. 4.  
poslední termín pro příjem přihlášek k přijímacím zkouškám do doktorského studia (Vizuální 

komunikace) na ak. rok 2018/2019 

 

květen 2018 

4. 5.  
odevzdání písemných přihlášek ke 2. části SZZ (obhajoba bakalářských a diplomových prací)  

a odevzdání indexů ke kontrole před 1. částí SZZ (na studijní oddělení FUD) 

5. 5.  
konec výuky v Letním semestru – 11 týdnů (dle harmonogramu UJEP) 

7. 5.  
začátek 1. části zkouškového období (dle harmonogramu UJEP) 

7. 5. – 15. 6. 

realizace klauzurních prací Letního semestru 2017/2018 

9. 5. – 11. 5.   

SZZ z dějin umění 

22. 5.  
odevzdání písemných částí bakalářských prací a diplomových prací na příslušnou katedru 

(včetně fotodokumentace), zveřejnění bakalářských a diplomových prací v systému Stag 

24. 5.  
přijímací zkoušky do magisterského studia (Design, Grafický design, Fotografie a 

intermediální tvorba) na ak. rok 2018/2019 

25. 5.  
odevzdání indexů ke kontrole před 2. částí SZZ (na studijní oddělení FUD) 

26. 5. – 29. 5.  

instalace bakalářských a diplomových prací 

28. 5.  
přijímací zkoušky do magisterského studia (Kurátorská studia) na ak. rok 2018/2019 

29. 5. 

přijímací zkoušky do doktorského studia (Vizuální komunikace) na ak. rok 2018/2019 

30. 5.   
poslední termín pro příjem přihlášek k přijímacím zkouškám do magisterského studia 

(Fotografie a intermediální tvorba v angl. jazyce) na ak. rok 2018/2019 



 

30. 5. 

zahájení výstavy bakalářských a diplomových prací 

31. 5. – 28. 6. 

výstava bakalářských a diplomových prací 

31. 5. – 1. 6.  
obhajoby disertačních prací a SDZ 

 

červen 2018 

červen (duben 2017-červen 2017) 
přezkumní řízení BcA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba) 

6. 6.  
začátek elektronického předzápisu (předzápis otevřen do 19. 10. 2018) 

6. 6.  
SZZ z dějin umění (Kurátorská studia) 

7. 6.  
obhajoby diplomových prací (Kurátorská studia) 

11. 6. – 13. 6.  

obhajoby bakalářských a diplomových prací 

14. 6.  
zadání témat bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2018/2019 

obhajoby bakalářských a diplomových prací 

15. 6.  
Ph.D. studium – odevzdání písemných přihlášek k SDZ – obhajoba disertační práce  

(na studijní oddělení FUD), platí pro obhajoby, které proběhnou v listopadu 

15. 6.  
Ph.D. studium – odevzdání disertačních prací s tezemi na studijní oddělení FUD (včetně 

fotodokumentace), zveřejnění disertačních prací v systému Stag, platí pro obhajoby, které 

proběhnou v listopadu 

16. 6. – 18. 6.  

instalace klauzur Letního semestru 

19. 6. – 20. 6.  

hodnocení klauzur Letního semestru 

21. 6. – 23. 6.  

výstava klauzur Letního semestru 

21. 6. – 22. 6.  

přijímací zkoušky do magisterského studia (Fotografie a intermediální tvorba v angl. jazyce) 

na ak. rok 2018/2019 

25. 6.  

zápis do 1. ročníku na ak. rok 2018/2019: 

BcA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba) 



 

28. 6. 

promoce FUD 

 

červenec 2018 

4. 7.  
konec 1. části zkouškového období (dle harmonogramu UJEP) 

5. 7.  
začátek prázdnin (dle harmonogramu UJEP) 

 

srpen 2018 

19. 8. 

konec prázdnin (dle harmonogramu UJEP) 

20. 8. 

začátek 2. části zkouškového období (dle harmonogramu UJEP) 

22. 8. 
zápis do 1. ročníku po přezkumním řízení na ak. rok 2018/2019 

BcA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba) 

 

září 2018 

září (červenec 2018-září 2018) 

přezkumní řízení MgA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba) 

přezkumní řízení MgA. (Kurátorská studia) 

přezkumní řízení MgA. (Fotografie a intermediální tvorba v angl. jazyce) 

přezkumní řízení Ph.D. (Vizuální komunikace) 

3. 9.  
opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 

3. 9.  
zápis do 1. ročníku na ak. rok 2018/2019: 

MgA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba) 

MgA. (Kurátorská studia) 

4. 9.  
zápis do vyšších ročníků na ak. rok 2018/2019: 

MgA. (Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba) 

MgA. (Kurátorská studia) 

zápis do 1. ročníku a vyšších ročníků na ak. rok 2018/2019: 

Ph.D. (Vizuální komunikace) – po domluvě se studijním oddělením FUD 

15. 9.  
konec 2. části zkouškového období (dle harmonogramu UJEP) 

16. 9.  
konec akademického roku 2017/2018 (dle harmonogramu UJEP) 

 



 

17. 9.  
zahájení akademického roku 2018/2019 (dle harmonogramu UJEP) 

 

doc. Mgr. Michaela Thelenová 

Proděkanka pro studium 

FUD UJEP 

21. 3. 2017 


