
 
 

STRANA 1   DĚKAN FAKULTY SI VYHRAZUJE PRÁVO MĚNIT PODLE POTŘEBY I JIŽ STANOVENÉ TERMÍNY, KTERÉ NEMAJÍ CELOŠKOLSKÝ CHARAKTER.  
 DALŠÍ CELOŠKOLSKÉ TERMÍNY JSOU UVEDENY V  PŘÍSLUŠNÉM HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU VŠE. 

HARMONOGRAM 
AKADEMICKÉHO ROKU 2021–2022 

Zimní semestr 1. 9. 2021 – 13. 2. 2022 
Zápis do studia pro nově přijaté studenty 
Bakalářský studijní program 1. ročník – prezenční i kombinované studium distančně do 30. 6. 2021 
Navazující magisterský studijní program 1. ročník – prezenční i kombinované studium distančně do 30. 6. 2021 
Doktorský studijní program 1. ročník – prezenční i kombinované studium do 30. 9. 2021 

Informační schůzky pro nově přijaté studenty  
Bakalářský studijní program prezenční forma v 1. týdnu výuky (20. – 24. 9. 2021)  
 kombinovaná forma v rámci 1. soustředění (1. – 3. 10. 2021) 
Navazující magisterský studijní program prezenční forma v 1. týdnu výuky (20. – 24. 9. 2021) 
 kombinovaná forma v rámci 1. soustředění (1. – 3. 10. 2021) 

Imatrikulace nově přijatých studentů 24. 9. 2021
Imatrikulace se týká výhradně nově přijatých studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studijního 
programu v prezenční formě studia, kteří na fakultě studují poprvé. Nově přijatí studenti do kombinované formy studia 
bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu, kteří na fakultě studují poprvé, převezmou na studijním oddělení 
nejpozději do 24. 10. 2021 imatrikulační list a stvrdí podpisem imatrikulační slib.  

Promoce 5. a 6. 11. 2021 
V tomto termínu mohou být promováni pouze ti studenti, kteří nejpozději do 31. 8. 2021 dokončí svůj studijní program státní 
zkouškou. 

Výukové období (13 týdnů, začíná sudým týdnem) 
Prezenční studium 20. 9. 2021 – 17. 12. 2021 
Kombinované studium  1. – 3. 10. 2021    22. – 24. 10. 2021    12. – 14. 11. 2021    10. – 12. 12. 2021 
Žádost o vyškrtnutí zapsané studijní povinnosti pro kombinovanou formu studia je možné podat nejpozději do 29. 11. 2021 osobně 
na studijním oddělení, nebo prostřednictvím elektronické žádosti na studijní oddělení podané přes InSIS. Pro prezenční formu studia 
je žádost o vyškrtnutí zapsané studijní povinnosti třeba dodat s písemným souhlasem vyučujícího do 8. 10. 2021. 

Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 20. – 22. 12. 2021, 27. – 28. 12. 2021, 3. 1. – 4. 2. 2022 
V každém vyučovaném kurzu bude souhrnná kapacita termínů zápočtů a zkoušek ve zkouškovém období dostatečná pro všechny 
studenty zapsané v daném kurzu. Termíny budou v rámci možností rovnoměrně rozděleny do všech týdnů zkouškového období.  
Pro účely automatizovaného zápisu předmětů budou započítávány výsledky zápočtů a zkoušek uskutečněných a vložených 
do studijního systému pro předměty I. třídy do 30. 1. 2022, pro předměty II. třídy do 3. 2. 2022 a pro předměty III. třídy 
do 8. 2. 2022. 
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů probíhá v souladu se Studijním a zkušebním řádem a Harmonogramem AR 2021/2022 VŠE 
za prezenční studium i kombinované studium nejpozději do 13. 2. 2022. 

Odevzdání kvalifikačních prací 
Pro lednový termín 2022 17. 12. 2021 

Vypsání termínů státních zkoušek na leden 2022 do 20. 11. 2021 
Zveřejnění konkrétního období pro konání státních zkoušek a obhajob  do 20. 10. 2021  
Studenti, kteří chtějí v tomto období skládat státní zkoušku či obhajovat práci, musejí mít do 20.10. 2021 zapsány patřičné identy 
státních zkoušek. 

Dny otevřených dveří 
První den otevřených dveří se koná ve středu 26. 1. 2022, druhý v sobotu 2. 4. 2022. 
 



 
 

STRANA 2   DĚKAN FAKULTY SI VYHRAZUJE PRÁVO MĚNIT PODLE POTŘEBY I JIŽ STANOVENÉ TERMÍNY, KTERÉ NEMAJÍ CELOŠKOLSKÝ CHARAKTER.  
 DALŠÍ CELOŠKOLSKÉ TERMÍNY JSOU UVEDENY V  PŘÍSLUŠNÉM HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU VŠE. 

HARMONOGRAM 
AKADEMICKÉHO ROKU 2021–2022 

Letní semestr 14. 2. 2022 – 31. 8. 2022 
Výukové období (13 týdnů, začíná lichým týdnem) 
Prezenční studium 14. 2. 2022 – 13. 5. 2022 
Kombinované studium  25. – 27. 2. 2022    25. – 27. 3. 2022    22. – 24. 4. 2022    13. – 15. 5. 2022 
Žádost o vyškrtnutí zapsané studijní povinnosti pro kombinovanou formu studia je možné podat nejpozději do 1. 4. 2022 osobně 
na  studijním oddělení, nebo prostřednictvím elektronické žádosti na studijní oddělení podané přes InSIS. Pro prezenční formu studia 
je žádost o vyškrtnutí zapsané studijní povinnosti třeba dodat s písemným souhlasem vyučujícího do 4. 3. 2022. 

Zkouškové období letního semestru (6 týdnů) 16. 5 – 24. 6. 2022 
V každém vyučovaném kurzu bude souhrnná kapacita termínů zápočtů a zkoušek ve zkouškovém období dostatečná pro všechny 
studenty zapsané v daném kurzu. Termíny budou v rámci možností rovnoměrně rozděleny do všech týdnů zkouškového období.  
Vložení výsledků zkoušek a zápočtů probíhá v souladu se Studijním a zkušebním řádem: 
• za prezenční studium nejpozději do 1. 7. 2022 
• za kombinované studium nejpozději do 31. 8. 2022 

Rektorský sportovní den 27. 4. 2022 
Studijní volno určené pro účast na sportovních akcích pořádaných fakultou nebo školou.  

Vypisování termínů státních zkoušek  
Pro období květen/červen 2022 do 20. 4. 2022 
Pro období srpen 2022 do 20. 6. 2022 
Zveřejnění konkrétních období pro konání státních zkoušek a obhajob  do 20. 3. 2022 
Studenti, kteří chtějí v tomto období skládat státní zkoušku či obhajovat práci, musejí mít 20.3. 2022 zapsány patřičné identy 
státních zkoušek. 

Zadávání a volba bakalářských a magisterských prací 
Vypisování témat katedrami  do 31. 1. 2022 
Volba témat studenty do 14. 3. 2022 
Studenti bakalářského studijního programu volí téma bakalářské práce ve 2. ročníku svého studia, studenti magisterského 
navazujícího studijního programu v 1. ročníku svého studia. 

Volba vedlejších specializací (mimo ISIS)  25. 4. – 1. 5. 2022 

Platí pro studenty 2. semestru navazujícího magisterského studijního programu. 

Odevzdání kvalifikačních prací 
Pro květnový/červnový termín obhajoby  do 24. 4. 2022 
Pro srpnový termín obhajoby do 26. 6. 2022 
Pro jiné mimořádně vypsané termíny státních zkoušek (resp. obhajob prací) stanoví termín pro odevzdání práce proděkan pro 
studium.  

Promoce 24.  a 25. 6. 2022 
V tomto termínu mohou být promováni studenti, kteří nejpozději do 10. 6. 2022 dokončí svůj studijní program státní zkouškou. 
Ostatní absolventi se zúčastní promocí v podzimním termínu.  

Letní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022 
 
 
 
 

V Jindřichově Hradci dne 7. dubna 2021 doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.  


