Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Harmonogram akademického roku 2012/2013 na Fakultě financí a účetnictví
Letní semestr – 18. únor 2013 – 31. srpen 2013
Výuka a zkoušky
Reklamace chybných klasifikací za ZS 2012/13 - nejpozději do

1. března 2013

Registrace předmětů na LS

3. – 29. ledna 2013

Zápisy
automatizovaný zápis

4. února 2013

1. kolo zápisů

5. - 7. února 2013

automatizovaný zápis

8. února 2013

2. kolo zápisů

9., 11. a 12. února 2013

automatizovaný zápis

13. února 2013

3. kolo zápisů

14. – 16. února 2013

Změny v zápisech (zrušení zapsaných předmětů)

18. – 23. února 2013

Kontrola a případné reklamace předmětů zapsaných na LS 2012/13 v zápisových
listech - nejpozději do

8. března 2013

Výuka (začíná sudým týdnem) - 13 týdnů

18. února – 17. května 2013

Rektorský den

25. dubna 2013

Děkanský den

--

Zkouškové období - 6. týdnů

20. května – 28. června 2013

Hlavní prázdniny

1. července – 31. srpna 2013

Přihlašování do vedlejších specializací
(přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS)

1. dubna – 17. září 2013

Přijímací řízení
Den otevřených dveří Fakulty

10. ledna 2014

Bakalářský studijní program – počátek studia od ZS 2013/14

Přihlášky do bakalářského studijního programu – nejpozději do

31. března 2013

Přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu

5. a 6. června 2013

Zápis nových studentů prvního ročníku bakalářského studijního programu

8. – 12. července 2013

Slavnostní imatrikulace nových studentů prvního ročníku

19. září 2013

Navazující magisterský studijní program – počátek studia od ZS 2013/14

Přihlášky do navazujícího magisterského studijního programu (začátek studia od ZS
2013/14) – nejpozději do
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu
Zápis do navazujícího magisterského studijního programu (nejpozdější termín pro
doložení splnění podmínek pro zápis do studia)

31. května 2013
27. srpna 2013
15. září 2013

Navazující magisterský studijní program FINAC – počátek studia od ZS 2013/14

Přihlášky do navazujícího magisterského studijního programu Join Degree Finance
and Accounting for Common Europe FINAC – nejpozději do

30. dubna 2013

Doktorský studijní program – počátek studia od ZS 2013/14

Přihlášky do doktorského studijního programu – nejpozději do

15. května 2013

Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu

21. června 2013

Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu – náhradní termín

září 2013
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Promoce
Bakalářský studijní program

Promoce absolventů bakalářských studijních programů, kteří složili všechny části
státní bakalářské zkoušky v termínu do 15. února 2013

8. března 2013

Promoce absolventů bakalářských studijních programů, kteří složili všechny části
státní bakalářské zkoušky v termínu do 28. června 2013

3. a 4. září 2013

Navazující magisterský studijní program

Promoce absolventů magisterských studijních programů, kteří složili všechny části
státní závěrečné zkoušky v termínu do 15. února 2013

5. dubna 2013

Promoce absolventů magisterských studijních programů, kteří složili všechny části
státní závěrečné zkoušky v termínu do 13. června 2013

27. června 2013

