Harmonogram akademického roku 2010/2011 na Fakultě financí a účetnictví
Zimní semestr – 1. září 2010 – 13. únor 2011
Registrace předmětů na ZS 2010/11
Zápisy
automatizovaný zápis
1. kolo zápisů
automatizovaný zápis
2. kolo zápisů
automatizovaný zápis
3. kolo zápisů
Změny v zápisech

14. června – 31. srpna 2010
6. září 2010
7., 8. a 9. září 2010
10. září 2010
11., 13. a 14. září 2010
15. září 2010
16. – 18. září 2010
20. září – 1. října 2010

Zápis do 1. semestru bakalářského studia

7. července 2010

Imatrikulace nově přijatých studentů bakalářského studia

14. září 2010

Výuka (začíná sudým týdnem) - 13 týdnů

20. září – 17. prosince 2010

Reklamace chybných klasifikací za LS 2009/2010 do

30. září 2010

Žádosti o prospěchové stipendium do

15. října 2010

Kontrola a případné reklamace předmětů zapsaných v zápisových listech do

15. října 2010

Rektorský den

29. října 2010

Zkouškové období - 6. týdnů

20., 21. a 27. prosince 2010

Pro účely automatizovaného zápisu předmětů budou započítávány výsledky zápočtů a zkoušek
uskutečněných a vložených:

– 2. února 2011

pro předměty I. třídy do

do 31. ledna 2011 12:00

pro předměty II. třídy do

do 4. února 2011 12:00

pro předměty III. třídy do

do 8. února 2011 24:00

Promoce absolventů magisterských studijních programů, kteří složili všechny
části státní závěrečné zkoušky v termínu do 15. září 2010

15. října 2010

Promoce absolventů magisterských studijních programů, kteří složili všechny
části státní závěrečné zkoušky v termínu do 11. 2. 2011

4. března 2011

Promoce bakalářské – absolventi, kteří složili všechny části státní bakalářské
zkoušky v termínu do 30. 6. 2010

9. září 2010

Promoce bakalářské – absolventi, kteří složili všechny části státní bakalářské
zkoušky v termínu do 15. září 2010

12. listopadu 2010

Přihlašování do navazujícího magisterského studia – začátek studia od ZS
2010/2011.

21. května 2010

Splnění podmínek pro prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího
magisterského studia od ZS 2010/2011 /Pozor: bude-li student skládat SBZ nebo
obhajovat bakalářskou práci až v září 2010, ukončí studium až v ZS 2010/2011, a tento
semestr se mu započítá do počtu semestrů bakalářského studia!/ do

Zápis do 1. semestru navazujícího magisterského studia od ZS 2010/2011 do
týdne po obdržení Rozhodnutí o přijetí ke studiu, nejpozději do

10. září 2010

20. září 2010

Přihlášky do navazujícího magisterského studia – začátek studia od LS
2010/2011, nejpozději do

10. prosince 2010

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

24. ledna 2011

Zápis do 1. semestru navazujícího magisterského studia od LS 2010/2011 do
týdne po obdržení Rozhodnutí o přijetí ke studiu, nejpozději do

21. února 2011

Přihlašování do vedlejších specializací

3. ledna – 8. února 2011

(přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS)

Den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví

7. ledna 2011

