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DODATEK Č. 1
K ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 5/2020
ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Předmětem aktualizace jsou termíny stanovené v rámci Rozhodnutí děkana č. 5 /2020 Časový
plán akademického roku 2019/2020, které jsou dotčené zavedením mimořádných legislativních
opatření v souvislosti s šířením koronaviru (dále jen „opatření“).

2.

Cílem aktualizace časového plánu akademického roku je minimalizace dopadů všech opatření a
umožnění splnění studijních povinností všem studentům s přihlédnutím k individuálním
možnostem jednotlivých studentů k naplnění těchto povinností včetně zahraničních studentů.

3.

Aktualizované termíny časového plánu nahrazují nebo doplňují termíny stanovené v rámci
Rozhodnutí děkana č. 5 /2020. Nově stanovené termíny vycházejí ze současné pandemické
situace a aktuálních předpokladů jejího vývoje, v případě zhoršení této situace mohou být
stanovené termíny dále posunuty nebo prodlouženy (viz též čl. 2 odst. 2), v žádném případě
nebudou tyto termíny omezeny nebo zkráceny.

4.

Aktualizované termíny časového plánu pro daný akademický rok jsou uvedeny v Příloze č. 1
tohoto Dodatku.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

2.

Aktualizace příloh této vnitřní normy bude probíhat po schválení předložené změny vydavatelem
normy. Aktualizovaná příloha bude zveřejněna vyvěšením vždy k určitému datu platnosti.

3.

Součástí dodatku je tato příloha:


Příloha č. 1: Aktualizace termínů časového plánu akademického roku 2019/2020.

V Brně dne 28. 4. 2020
………………………………………...............
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., v.r.
děkan FCH VUT

Příloha č.1: Aktualizované termíny časového plánu akademického roku 2019/2020
1. Všeobecné termíny
Letní semestr
Výuka včetně distanční výuky (u každého předmětu způsob a termín ukončení výuky upřesní vyučující)
Termíny pro udělení zápočtu
Zahájení řádného zkouškového období pro všechny studenty
Ukončení řádného zkouškového období (mimo končící ročníky)
Registrace PV předmětů a potvrzení souhlasu s el.zápisem do vyššího ročníku
Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů
Promoce absolventů bakalářských studijních programů
Konečný termín pro vykonání zkoušek za akademický rok 2019/2020
Kontrola pro pokračování ve studiu
Potvrzení elektronického zápisu studentů vyšších ročníků studijním oddělením
Konec akademického roku 2019/2020
Termíny pro podání elektronických žádostí o úznání zkoušek vykonaných na VUT v Brně
Termíny pro podání žádostí o uznání zkoušek vykonaných na jiných VŠ

3.2. ‐ 30.6.2020
4.5. ‐ 4.9.2020
4.5.2020
30.9.2020
průběžně
17.9.2020
18.9.2020
30.9.2020
11.9.2020
průběžně
30.9.2020
do 11.9.2020
do 11.9.2020

Poznámky











3. Termíny pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia
Odevzdání závěrečné práce v tištěné i elektronické formě
Ukončení řádného zkouškového období letního semestru
Kontrola splnění podmínek pro vykonání státní závěrečné zkoušky
Zveřejnění harmonogramu promocí
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce
Kontrola dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
Státní závěrečné zkoušky
Potvrzení dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS
Úhrada poplatku za promoce
Odevzdání Výstupního listu (pokud absolvent nepokračuje v dalším studiu)
Registrace PV předmětů a souhlas s el. zápisem do magisterského studijního programu

Poznámky
31.7.2020
31.7.2020
5.8.2020
14.9.2020
6.‐7.8.2020
6.‐7.8.2020
— 
24.8. ‐ 11.9.2020
24.8. ‐ 11.9.2020
16.9.2020 
24.8. ‐ 14.9.2020
24.8. ‐ 11.9.2020

4. Termíny pro studenty závěrečných ročníků magisterského navazujícího studia
Odevzdání závěrečné práce v tištěné i elektronické formě ‐ první termín
Odevzdání závěrečné práce v tištěné i elektronické formě ‐ druhý termín
Ukončení řádného zkouškového období letního semestru ‐ první termín
Ukončení řádného zkouškového období letního semestru ‐ druhý termín
Kontrola splnění podmínek pro vykonání státní závěrečné zkoušky ‐ první termín
Kontrola splnění podmínek pro vykonání státní závěrečné zkoušky ‐ druhý termín
Zveřejnění harmonogramu promocí
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce ‐ první termín
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce ‐ druhý termín
Kontrola dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS ‐ první termín
Kontrola dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS ‐ druhý termín
Státní závěrečné zkoušky ‐ první termín
Státní závěrečné zkoušky ‐ druhý termín
Potvrzení dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS ‐ první termín
Potvrzení dodatku k diplomu studentem v IS STUDIS ‐ druhý termín
Úhrada poplatku za promoce
Odevzdání Výstupního listu ‐ první termín
Odevzdání Výstupního listu ‐ druhý termín
Přijímací zkoušky do doktorského studia

29.5.2020
31.7.2020
29.5.2020
31.7.2020
1.6.2020
5.8.2020
14.9.2020
2. ‐ 3.6.2020
6.‐7.8.2020
2. ‐ 3.6.2020
6. ‐ 7.8.2020
26.6. ‐ 1.7.2020
31.8. ‐ 11.9.2020
26.6. ‐ 3.7.2020
31.8. ‐ 14.9.2020
14.9.2020
26.6. ‐ 3.7.2020
31.8. ‐ 14.9.2020
?

5. Termíny pro studenty doktorských studijních programů
Podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce, včetně odevzdání všech náležitostí ‐ druhý termín
Vypracování ročního hodnocení v IS Apollo studentem
Kontrola a schválení ročního hodnocení školitelem
Kontrola pro pokračování ve studiu

Poznámky











Poznámky

do 31.8.2020
do 31.8.2020
do 30.9.2020
1.10.2020

Poznámky
 V odůvodněných případech souvísejícími s pandemií, preventivními a dalšími opatřeními bude na základě žádosti studentům udělena
výjimka pro pokračování ve studiu a umožněno vykonání nebo uznání zkoušek i po tomto termínu.

 Na základě Dodatku č. 1 ke Směrnici děkana č. 2/2019 bude všem uchazečům o navazující studium z Fakulty chemické prominuta přijímací
zkouška.

 Pro obhajobu diplomové práce a vykonání SZZ jsou stanoveny dva rovnocenné termíny. Student se hlásí na daný termín podle svého
uvážení.

 O konání či nekonání přijímacích zkoušek, případně o způsobu a posunutých termínech jejich konání, bude rozhodnuto v průběhu května,
informace bude zaslána všem přihlášeným studentům.

 Maximálně do 11. 9. 2020.
 Jedná se o předběžný orientační termín, který bude upřesněn na základě vývoje pandemie a platnosti souvísejících opatření.

