VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 4D/2011
Harmonogram akademického roku 2011/2012 na FAV
Na základě článku 5, odstavce (1), Úplného znění studijního a zkušebního řádu Západočeské
univerzity v Plzni ze dne 11. července 2008 a v souladu s Pokynem prorektorky 2P/2011 - Harmonogram akademického roku 2011/2012, vydávám tento podrobný harmonogram akademického roku pro Fakultu aplikovaných věd.

Akademický rok
Zápisy do vyšších ročníků
Přípravný týden studentů 1. ročníku
Výuka v zimním semestru

Úprava rozvrhu

Slavnostní zasedání vědecké rady ZČU
Mezní termín pro vyhlášení termínů zkoušek v ZS
Zimní prázdniny

1. 9. 2011 – 31. 8. 2012
od 7. 9. 2011
12. 9. – 16. 9. 2011
(13 týdnů, první týden
sudý)
19. 9. – 21.12. 2011
v KS výuka již v 37.
týdnu
v pondělí 19.12. výuka jako ve čtvr- (náhrada za 17.11.)
tek (sudý týden)
v úterý 20.12. –
výuka jako v pátek (náhrada za 28.10.)
(lichý týden)
ve středu 21.12. –
výuka jako ve stře- (náhrada za 28.9.)
du (lichý týden)
Rektorské volno
16.11.2011
od 12:00
2.12. 2011
27. 12.– 30.12.2011

Zkouškové období

2. 1. – 10. 2. 2012

Upřesňující zápisy

6. 2. – 10. 2. 2012

Mezní termín pro splnění stanovených
podmínek prvního semestru studia
Mezní termín pro získání zápočtů za ZS

10.2.2012
Stanoví garant předmětu; nejdříve možný
termín je 24.2.2012, nejpozději možný je
konec akademického roku, tj. do 31.8.2012

Výuka v letním semestru

Úprava rozvrhu

Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek)

(13 týdnů, první týden
lichý; v kombinované
13. 2. – 18. 5. 2012
formě výuka již v 6.
týdnu)
v pondělí 2.4. výuka
jako v pondělí (lichý
(náhrada za 9.4.)
týden)
v úterý 3.4. – výuka
jako v úterý (sudý
(náhrada za 1.5.)
týden)
ve středu 4.4. výuka
jako v úterý (lichý
(náhrada za 8.5.)
týden)
5. 4. a 6. 4. 2012

Mezní termín pro vyhlášení termínů zkou20. 4. 2012
šek v LS
21. 5. – 4. 7. 2012
Zkouškové období
27. 8. – 31.8. 2012
Letní prázdniny

9. 7. – 24. 8. 2012
Stanoví garanti předmětů; termín musí být
Mezní termín k získání zápočtů a zkounejpozději do konce akademického roku
šek za akademický rok 2011/2012
2011/2012.
Stanoví vedoucí oborových kateder; termín
Termíny SZZ „letní termín“
musí být v období 4.6.2012 – 26.6.2012
Stanoví vedoucí oborových kateder; termín
Termíny SZZ pro „podzimní termín“, pokud pro bakalářské obory musí být v období
se oborové katedry rozhodnou vyhlásit
27.8.2012-31.8.2012, pro magisterské obory pak v období 27.8.2012-14.9.2012.
Zápisy pro akademický rok 2012/2013
od 10. 9. 2012
Začátek
výuky
akademického
roku
24. 9. 2012
2012/2013

Uvedené termíny a záležitosti se týkají výuky realizované na FAV a pro studenty FAV.

Doc. Ing. František Vávra, CSc.
t. č. děkan FAV

V Plzni dne 15. června 2011

