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ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020
FA VUT V BRNĚ

Článek 1 Základní členění akademického roku
1. Základní členění a další termíny akademického roku:
prázdniny
zimní semestr – výuka
prázdniny
zimní semestr – ateliérový týden
výstava ateliérových prací
Cena Bohuslava Fuchse
zimní semestr – zkouškové období
anketa „hodnocení předmětů“
letní semestr – výuka
letní semestr – ateliérový týden
výstava ateliérových prací
Cena Bohuslava Fuchse a nezávislé poroty BP+DP
letní semestr – zkouškové období

01. 09. 2019 - 20. 09. 2019
23. 09. 2019 - 20. 12. 2019
23. 12. 2019 - 31. 12. 2019
02. 01. 2020 - 10. 01. 2020
13. 01. 2020 - 17. 01. 2020
14. 01. 2020
13. 01. 2020 - 07. 02. 2020
17. 02. 2020 - 23. 02. 2020
10. 02. 2020 - 07. 05. 2020
11. 05. 2020 - 15. 05. 2020
září 2020
září 2020
18. 05. 2020 - 19. 06. 2020

anketa „hodnocení předmětů“
prázdniny

září 2020
22. 06. 2020 - 18. 09. 2020

1

zrušeno
bude upřesněno
bude upřesněno
zkouškové v délce min. 4 týdny,
termín bude upřesněn dle vývoje situace
bude upřesněno
bude upřesněno
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Článek 2 Časový plán pro studenty bakalářského studijního programu
1. Časový plán pro všechny studenty bakalářského studijního programu vyjma studentů zpracovávajících závěrečnou práci a konajících státní závěrečné
zkoušky:
volba vedoucího stavebního projektu
zveřejnění nabídky svobodných předmětů
registrace svobodných předmětů
zveřejnění témat AT1, AT3 a AT5
prezentace ateliérových témat AT1, AT3 a AT5

09. 09. 2019 (08:00 - 24:00)
11. 09. 2019
18. 09. 2019 (08:00 - 22:00)
18. 09. 2019 (17:00)
23. 09. 2019 (08:00 - 17:00)

první kolo registrace AT1, AT3 a AT5
druhé kolo registrace AT1, AT3 a AT5
zveřejnění rozdělení studentů v AT1, AT3 a AT5
zahájení výuky AT1, AT3 a AT5
imatrikulace (1.ročník)
zahájení registrace na zkoušky v ZS
řádný termín pro zápočty
odevzdání ateliéru AT1, AT3 a AT5
zveřejnění témat ZAN, AT2 a AT4
prezentace ateliérových témat ZAN, AT2 a AT4

23. 09. 2019 (18:00) - 24. 09. 2019 (09:00)
25. 09. 2019 (18:00) - 26. 09. 2019 (09:00)
26. 09. 2019 (11:00)
26. 09. 2019 (13:00 - 17:00)
27. 09. 2019 (13:00 - 15:00)
09. 12. 2019
20. 12. 2019 (24:00)
10. 01. 2020 (24:00)
05. 02. 2020 (17:00)
10. 02. 2020 (08:00 - 17:00)

první kolo registrace ZAN, AT2 a AT4
druhé kolo registrace ZAN, AT2 a AT4
zveřejnění rozdělení studentů v ZAN, AT2 a AT4
zahájení výuky ZAN, AT2 a AT4
termín pro ověření a potvrzení elektronického indexu
termín pro kontrolu studia (1. ročník)
zahájení registrace na zkoušky v LS
řádný termín pro zápočty

10. 02. 2020 (18:00) - 11. 02. 2020 (09:00)
12. 02. 2020 (18:00) - 13. 02. 2020 (09:00)
13. 02. 2020 (11:00)
13. 02. 2020 (13:00 - 17:00)
14. 02. 2020 (24:00)
14. 02. 2020 (24:00)
27. 04. 2019
07. 05. 2020 (24:00)

odevzdání ateliéru ZAN, AT2 a AT4

19. 06. 2020 (24:00)
2

přes STUDIS
přes STUDIS
zveřejnění na Intranetu FA v sekci Registrace
místo a čas budou upřesněny po zveřejnění
rozvrhu
přes Intranet FA / registrace
přes Intranet FA / registrace
zveřejnění na Intranetu FA v sekci Registrace
místo a čas podle příslušných vedoucích

zveřejnění na Intranetu FA v sekci Registrace
místo a čas budou upřesněny po zveřejnění
rozvrhu
přes Intranet FA / registrace
přes Intranet FA / registrace
zveřejnění na Intranetu FA v sekci Registrace
místo a čas podle příslušných vedoucích

s výjimkou předmětů vyžadujících kontaktní
výuku

Příloha č. 1 / změna č. 2
termín pro ověření a potvrzení elektronického indexu
konečný termín pro vykonání zkoušek

směrnice děkana 7/2019
26. 06. 2020 (24:00)
31. 08. 2020

30. 3. 2020
bude upřesněn podle zkouškového období

2. Časový plán letního semestru pro studenty bakalářského studijního plánu zpracovávající závěrečnou práci a konající státní závěrečné zkoušky:
zveřejnění a prezentace témat BP
první kolo registrací BP
druhé kolo registrací BP
zveřejnění rozdělení studentů BP
poslední termín pro vykonání zkoušek

14. 01. 2020 (17:00)
14. 01. 2020 (18:00) – 15. 01. 2020 (24:00)
21. 01. 2020 (09:00 – 24:00)
22. 01. 2020 (17:00)
27. 01. 2020

příprava bakalářské práce
termín přihlášek k SZZ
zveřejnění programu SZZ

03. 02. 2020 - 17. 05. 2020
19. 03. 2020 (13:00)

odevzdání bakalářské práce
kontrola ukončení studia (před SZZ)
SZZ – ústní část
SZZ –obhajoby BP
SZZ – ústní část – opravný termín

18. 05. 2020 (12:00)
20. 05. 2020 (14:00)
08. 06. 2020 - 10. 06. 2020
24. 06. 2020 - 25. 06. 2020
01. 07. 2020

promoce absolventů

září – říjen 2020

následuje kontrola splnění studijních povinností
za 1. až 7. semestr BSP

bude zveřejněn v dostatečném předstihu
s ohledem na vývoj situace

3

podrobnosti vč. rozložení komisí budou
zveřejněny samostatným rozhodnutím
v případě nemožnosti uskutečnit SZZ nebo jejich
část ve stanoveném termínu, budou v
dostatečném předstihu vypsány termíny
náhradní
bude upřesněno
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Článek 3 Časový plán pro studenty magisterského studijního programu
1. Časový plán pro všechny studenty magisterského studijního programu vyjma studentů zpracovávajících závěrečnou práci a konajících státní závěrečné
zkoušky:
zveřejnění nabídky svobodných předmětů
registrace svobodných předmětů
zveřejnění témat modulových ateliérů
prezentace témat modulových ateliérů

11. 09. 2019
18. 09. 2019 (08:00 - 22:00)
18. 09. 2019 (17:00)
23. 09. 2019 (08:00 - 17:00)

první kolo registrace do modulů
druhé kolo registrace do modulů
zveřejnění rozdělení studentů v modulových ateliérech
zahájení výuky v modulových ateliérech
zahájení registrace na zkoušky v ZS
řádný termín pro zápočty
odevzdání modulových ateliérů
termín pro ověření a potvrzení elektronického indexu
zahájení registrace na zkoušky v LS
řádný termín pro zápočty

23. 09. 2019 (18:00) - 24. 09. 2019 (09:00)
25. 09. 2019 (18:00) - 26. 09. 2019 (09:00)
26. 09. 2019 (11:00)
26. 09. 2019 (13:00 - 17:00)
09. 12. 2019
20. 12. 2019 (24:00)
10. 01. 2020 (24:00)
14. 02. 2020 (24:00)
27. 04. 2019
07. 05. 2020 (24:00)

odevzdání modulových ateliérů
termín pro ověření a potvrzení elektronického indexu
konečný termín pro vykonání zkoušek

19. 06. 2020 (24:00)
26. 06. 2020 (24:00)
31. 08. 2020

4

přes STUDIS
zveřejnění na Intranetu FA v sekci Registrace
místo a čas budou upřesněny po zveřejnění
rozvrhu
přes Intranet FA / registrace
přes Intranet FA / registrace
zveřejnění na Intranetu FA v sekci Registrace
místo a čas podle příslušných vedoucích

s výjimkou předmětů vyžadujících kontaktní
výuku
bude upřesněn podle zkouškového období
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2. časový plán letního semestru pro studenty magisterského studijního programu zpracovávající závěrečnou práci a konající státní závěrečné zkoušky:
poslední termín pro vykonání zkoušek

03. 02. 2020

následuje kontrola splnění studijních povinností
za 1. až 3. semestr MSP

příprava diplomové práce
termín přihlášek k SZZ
zveřejnění programu SZZ

10. 02. 2020 - 24. 05. 2020
26. 03. 2020 (13:00)

odevzdání diplomové práce
kontrola ukončení studia (před SZZ)
SZZ – ústní část
SZZ – obhajoby DP
SZZ – ústní část - opravný termín

25. 05. 2020 (12:00)
27. 05. 2020 (14:00)
15. 06. 2020 - 19. 06. 2020
29. 06. 2020 - 30. 06. 2020
07. 07. 2020

promoce absolventů

září – říjen 2020

bude zveřejněn v dostatečném předstihu
s ohledem na vývoj situace

5

podrobnosti vč. rozložení komisí budou
zveřejněny samostatným rozhodnutím
v případě nemožnosti uskutečnit SZZ nebo jejich
část ve stanoveném termínu, budou v
dostatečném předstihu vypsány termíny
náhradní
bude upřesněno

