Číslo jednací: ZCU 010921/2022

Vyhláška děkana č. 6D/2022
O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023 NA FAKULTĚ
ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
V souladu s pokynem prorektora 1P/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023 upřesňuje tato
vyhláška organizaci studijních činností roku 2022/23 na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity
v Plzni (dále jako „FEL“) a mezní termíny pro plnění vybraných povinností.
Článek 1
Termínovník akademického roku
Termíny organizace akademického roku (obvykle mezní termíny jednotlivých aktivit) jsou uvedeny
v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek 2
Povinná účast studentů ve výuce
V souladu s článkem 14 odstavce 2 Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni ze dne
13. 7. 2017 ve znění pozdějších změn stanovuji povinnou účast studentů:
a. na všech formách výuky ve všech povinných a povinně volitelných předmětech 1. ročníku
bakalářského studia FEL v prezenční formě studia,
b. na výuce v prvním týdnu každého semestru, resp. na první konzultaci v kombinovaném studiu,
c. na všech praktických laboratorních nebo testovacích cvičeních,
d. na všech cvičeních, kde jsou zadávány semestrální práce,
e. na všech cvičeních a seminářích předmětů katedry KEV,
f. na všech formách výuky předmětů KEI/EK, KEP/MOD, KEP/ZPEL, KEP/TEL1,
KEP/TEL2, KEP/TEL3, KEP/ED,
g. na přednáškách předmětů KEE/ENG1, KEE/EPR1.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem podpisu.
(2) Ke dni 1. 9. 2022 se zrušuje vyhláška č. 11D/2021 – O organizaci akademického roku 2021/2022 na
fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
(3) Přílohy vyhlášky
-

Příloha č. 1 – Termínovník akademického roku 2022/2023

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
děkan Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni
elektronicky podepsáno 25. 4. 2022

Příloha č. 1 vyhlášky děkana O organizaci akademického roku 2022/2023
na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni

TERMÍNOVNÍK AKADEMICKÉHO ROKU 2022 / 2023
Harmonogram akademického roku
Navazující
magisterské
studijní programy
1. 9. 2022 – 31. 8. 2023
16. 9. 2022
x

Bakalářské
studijní programy
Akademický rok – administrativní doba trvání
Imatrikulace
Zimní semestr
Začátek výuky v kombinované formě
Začátek výuky (13 týdnů, 1. týden výuky je sudý)
Změny výuky

Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty ZS
Konec výuky
Zimní prázdniny
Zkouškové období ZS
Upřesňující zápis pro letní semestr (kromě vynucených
změn)
Mezní termín pro získání 18 kreditů za 1. semestr studia

16. 9. 2022
19. 9. 2022
V pondělí 19. 12. 2022 výuka jako ve středu
lichý týden (náhrada za 28. 9. 2022)
V úterý 20. 12. 2022 výuka jako ve čtvrtek sudý
týden (náhrada za 17. 11. 2022)
Ve středu 21. 12. 2022 výuka jako v pátek lichý
týden (náhrada za 28. 10. 2022)

do 2. 12. 2022
21. 12. 2022
24. 12. 2022 – 1. 1. 2023
22. 12. 2022 – 12. 2. 2023
6. – 10. 2. 2023
17. 2. 2023

Letní semestr
Začátek výuky v kombinované formě
Začátek výuky (13 týdnů, 1. týden výuky je lichý)
Změny výuky

Velikonoční prázdniny
Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty LS
Konec výuky
Zkouškové období LS (kromě posledních ročníků)
Letní prázdniny
Mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek za akademický
rok 2022/23 (kromě studentů, kteří konají SZZ v řádném
termínu)

10. 2. 2023
13. 2. 2023
V pondělí 15. 5. 2023 výuka jako v pondělí
sudý týden (náhrada za 1. 5. 2023)
V úterý 16. 5. 2023 výuka jako v pondělí lichý
týden (náhrada za 8. 5. 2023)
Ve středu 17. 5. 2023 výuka jako v pondělí
lichý týden (náhrada za 10. 4. 2023)
Ve čtvrtek 18. 5. 2023 výuka jako ve čtvrtek
sudý týden (náhrada za 6. 4. 2023)
V pátek 19. 5. 2023 výuka jako v pátek sudý
týden (náhrada za 7. 4. 2023)

6. 4. 2023
do 5. 5. 2023
19. 5. 2023
20. 5. – 25. 6. 2023,
21. – 31. 8. 2023
26. 6. – 18. 8. 2023
31. 8. 2023

Organizace zápisu předmětu Kxy/ZPR – Závěrečný projekt pro Bc. studenty 3. ročníku
Nahlášení rámcových témat ZPR katedrami
Zveřejnění rámcových témat ZPR pro studenty

do 30. 4. 2023
od 9. 5. 2023

Organizace závěru studia v příslušném akademickém roce: (tj, studenti konající obhajoby a SZZ)
Navazující
magisterské
studijní programy
26. 5. 2023
15. 6. 2023
8. 6. 2023
20. – 28. 6. 2023
12. – 16. 6. 2023

Bakalářské
studijní programy
Mezní termín odevzdání kvalifikační práce studentem
Mezní termín pro uzavření zápočtů a zkoušek
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací
Vyhlášení případného opravného termínu státní závěrečné
zkoušky
Promoce

do 14. 7. 2023
11. 7. 2023

29. 6. 2023

Zápis do akademického roku 2022 / 2023 pro studenty v prezenční formě studia
Bakalářské
studijní programy
Zápis do 1. ročníku pro nově přijaté studenty
Zápis do 2. ročníku pro studenty, kteří jsou v akademickém
roce 2021/2022 v 1. ročníku
• program EIT, abecedně A – K
•

program EIT, abecedně L – Ž

Zápis do 2. ročníku pro studenty, kteří jsou v akademickém
roce 2021/2022 v 1. a 2. ročníku
• program MTEL
•

6. 9. od 9:00
v EP208
6. 9. od 13:00
v EP208

x

programy EITE a VSEE

Zápis do 3. ročníku pro studenty, kteří jsou v akademickém
roce 2021/2022 ve 2. a 3. ročníku a pro „prodloužené“
studium
• program EIT
•

2. 9. (15. 9.)

dobíhající obory EAT, ELE, KOE, AEL

Navazující
magisterské
studijní programy
5. 9. od 9:00
v EP206

x

6. 9. od 9:00
v EP206
6. 9. od 13:00
v EP206

8. 9. od 9:00
v EP208
8. 9. od 13:00
v EP208

x

Zápis do akademického roku 2022 / 2023 pro studenty v kombinované formě studia
Bakalářské
studijní programy
Zápis do 1. ročníku pro nově přijaté studenty
Zápisy do vyšších ročníků

2. 9. od 14:00
v EP208

Navazující
magisterské
studijní programy
2. 9. od 11:00
v EP208

září - říjen 2022 - konkrétní termíny budou
upřesněny v průběhu června 2022

Organizace zadávání závěrečných prací a studia pro studenty, kteří budou končit studium
absolvováním v tomto akademickém roce
Navazující magisterské studijní
programy
Rozhodnutí o přidělení zadání kvalifikační práce po 2. kole
vedoucím kvalifikační práce
Konečná kontrola úplnosti, obsahové a formální správnosti
zadání vedoucím garantující katedry a garantem
Předložení zadání k podpisu děkanovi garantující katedrou
Převzetí zadání studenty

do 5. 9. 2022
do 23. 9. 2022
do 7. 10. 2022
17. – 31. 10. 2022 (do 14:00)

Organizace zadávání závěrečných prací pro studenty, kteří budou končit studium absolvováním
v příštím akademickém roce
Navazující magisterské studijní
programy
Rozdělení počtu zadání mezi zadávající katedry proděkanem
do 24. 2. 2023
pro vzdělávací činnost
Navrhování témat kvalifikačních prací samotnými studenty
do 3. 4. 2023
(předání vlastního návrhu garantující katedře)
Zavedení úplného zadání do IS/STAG vedoucím
do 17. 4. 2023
kvalifikační práce
Kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání kvalifikační
práce, posouzení oborové příslušnosti a náročnosti tématu
do 2. 5. 2023
vedoucím garantující katedry
Kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání kvalifikační
práce, posouzení oborové příslušnosti a náročnosti tématu
do 9. 5. 2023
garantem
Zveřejnění témat pro studenty
10. 5. 2023
1. kolo přihlašování studentů na témata kvalifikačních prací
15. 5. – 9. 6. 2023
Výběr z přihlášených studentů v 1. kole, přidělení tématu
do 16. 6. 2023
studentovi, odmítnutí ostatních vedoucím kvalifikační práce
2. kolo přihlašování studentů na témata kvalifikačních prací
19. 6. – 30. 8. 2023
*)
Mezní termín pro přihlášení se na téma kvalifikační práce
30. 8. 2023
Rozhodnutí o přidělení zadání kvalifikační práce po 2. kole
do 4. 9. 2023
vedoucím kvalifikační práce
Konečná kontrola úplnosti a obsahové i formální správnosti
do 22. 9. 2023
zadání vedoucím garantující katedry a garantem
Předložení zadání k podpisu děkanovi garantující katedrou
do 8. 10. 2023
Převzetí zadání studenty
18. – 31. 10. 2023 (do 14:00)
*)
Vztahuje se i na studenty přijaté opakovaně ke studiu v akademickém roce 2023/24, kteří z důvodu uznání
dříve absolvovaných předmětů budou konat státní závěrečnou zkoušku a obhajobu kvalifikační práce již
v akademickém roce 2023/24. (Pokud mají zájem navrhnout vlastní téma kvalifikační práce, musí tak učinit
nejpozději do 21. 8. 2023 a individuálně si dojednat na garantující katedře jeho uznání a vypsání tak, aby se
mohli přihlásit do mezního termínu pro přihlášení se na téma kvalifikační práce).

