HARMONOGRAM KATEDRY PSYCHOLOGIE
AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
6.9.2022
2.9.2022 9:00
5.9.2022
6.9.2022 15:00

mimořádný termín přijímací zkoušky
ústní přijímací zkoušky CŽV
mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok 2021/2022
mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2021/2022

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
1.9.2022 - 31.8.2023
1.7.2023 - 31.8.2023

akademický rok
hlavní prázdniny

1.9.2022-12.2.2023
5.9.2022 13:00
6.9.2022 13:00
7.9.2022
8.9.-9.9.2022
19.9.-16.12.2022
23.9.2022 13:00
Do 24.9.2022 24:00
Do 26.9.2022 24:00
28.9.2022
29.-30.9.2022
Do 7.10.2022 24:00
Do 9.10. 2022 24:00
11.10.2022
18.10.2022 13:00
21.10.2022 13:00
25.10.2022 13:00
1.11. 2022
Do 11.11.2022
15.11.2022 13:00

zimní semestr
setkání členů katedry s novými doktorandy DSP Klinická a pedagogická psych.
porada katedry
setkání katedry kmenoví zaměstnanci
výjezdní zasedání Katedry psychologie
výuka v zimním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)
adaptační setkání DSP WOP&TP
ukončení odzápisu předmětů v Bc. a nMgr. studiu v IS STAG pro ZS 2022/2023
ukončení zápisu předmětů v Bc. a nMgr. studiu v IS STAG pro ZS 2022/2023
sportovní den UP
Imatrikulace 1. ročníků
ukončení odzápisu předmětů v Ph.D. studiu v IS STAG pro ZS
ukončení zápisu předmětů v Ph.D. studiu v IS STAG pro ZS
porada vedení katedry
porada katedry
dizertační seminář pro WOP&TP
dizertační seminář 2 (3. roč.)
sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení, otevření přihlášky pro
DSP WOP&TP
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
porada vedení katedry

29.11.2022 13:00

porada katedry

30.11.2022
30.11.2022

odevzdání hotové finální BP a DP na lednový termín
odevzdání zadání BP (2. roč. Bc. studia), odevzdání zadání DP (1. roč. navaz.
Mgr. studia)
rigorózní řízení
den otevřených dveří UP (8-14)
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG)
kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)
zápočtový týden

7.12.2022
2.12.2022
Do 12.12.2022 15:00
12.-16.12.2022

19.12.2022
13.12.2022 16:00
2.1.-10.2.2023
9.1.-20.1.2023
14.1.2023
30.1-31.1.2023
Do 18.2.2023 24:00
Do 20.2.2023 24:00
Do 4.3.2023 24:00
Do 6.3.2023 24:00
13.2.-31.8.2023
13.2.-12.5.2023
14.2.-20.2.2022
16.2.2023 čt 13-15
14.3.2023 út 13-15
Do 6.4.2023
Do 31.3.2023
12.4.2023
30.4.2023
Do 4.5.2023 11:00
08.5.-12.5.2023
10.5.2023
13.-14.5.2023
15.5.-30.6.2023
15.5.-16.6.2023
22.-24.5.2023 po-st
25.-26.5.2023 čt-pá
25.-26.5.2023
Do 2.6.2023
12.6.2023 po dop.
22.6.2023
16.6.2023
20.6.2023
21.6.2023 15:00
Do 29.6.2023 11:00
26.6.2023 po
30.6.2023
1.7.-31.8.2023
24.8.2023 čt

DSP obhajoby, státní doktorské zkoušky
vánoční setkání členů katedry a DSP studentů
zimní zkouškové období
průběh SZZk/obhajob
den otevřených dveří UP (9-14)
konference PhD Existence 13: https://phdexistence.cz/
ukončení odzápisu předmětů v Bc., nMgr. v IS STAG pro LS
ukončení zápisu předmětů v Bc., nMgr. v IS STAG pro LS
ukončení odzápisu předmětů v IS STAG pro LS v DSP studiu
ukončení zápisu předmětů v IS STAG pro LS v DSP studiu
letní semestr
výuka v letním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)
akademický týden: probíhá výuka
den otevřených dveří KPCH pro zájemce o doktorandské studium
dizertační seminář 1 (2. roč.)
vypsání termínů SZZK/obhajob (květen-červen)
odevzdání DP prez., komb. a BP prez., komb.
rigorózní řízení
ukončení výuky absolventských ročníků
ukončení zápisu k SZZK, obhajobám (STAG), kontrola studijních povinností
v IS STAG (uzavření studia)
zápočtový týden
sportovní den UP
přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované-písemná část
(v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i
20. – 21. 5. 2023)
letní zkouškové období
průběh SZZk/obhajob
ústní přijímací zk. Bc. prez.
ústní přijímací zk. Bc. komb.
konference PPaO 2022, https://ppao.upol.cz/
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
písemné přijímací zkoušky navazující mgr. prezenční i kombinované studium
odevzdání DP prez., komb. a BP prez.,komb.
přijímací zkoušky doktorské studium Klinická a pedagog.psychologie
přijímací zkoušky doktorské studium WOP&TP
letní setkání členů katedry a DSP studentů
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě pro srpen/září (STAG), kontrola studijních
povinností v IS STAG (uzavření studia)
DSP obhajoby, státní doktorské zkoušky
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV): A) mezní termín pro splnění povinností
v CŽV za AR 2022/2023, B) mezní termín pro podání žádosti o prominutí
přijímací zkoušky, C) ukončení účasti v programu CŽV
hlavní prázdniny
DSP obhajoby, státní doktorské zkoušky
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29.8.-1.9.2023
25.8.-31.8.2023*

zápis do studia
průběh SZZk/obhajob*
*Vztahuje se jen na opravné zkoušky/obhajoby, a na studenty ze zahraničních
pobytů delší než 3 měsíce
5.9.2023
mimořádný termín přijímací zkoušky
6.9.2023
ústní přijímací zkoušky CŽV
mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2022/2023
6.9.2023
mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2022/2023
7.9.2023 15:00
Legenda: modrá barva- informace týkající se přijímacího řízení
zelená barva- informace týkající se obhajob a státnic
červená barva- katedrové akce
neoznačené akce- akce definované fakultou
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