Harmonogram akademického roku
pro posluchače se začátkem studia v akademickém roce 2017/2018

Odevzdání formuláře
pro zadání závěrečné
práce

Do konce června 2018.

Odevzdání potvrzení o
pedagogické praxi

Do konce října 2018.

Kontrola splnění všech
předepsaných studijních
povinností (kontrola
indexu):

Do 15. ledna 2019 (první možný termín). Do 31. ledna proběhne kontrola splnění všech
předepsaných zkoušek a zápočtů, což bude potvrzeno razítkem v indexu.

Do sekretariátu ÚPRPŠ, M. Rettigové 8, Praha 1, místnost S 105

Do sekretariátu ÚPRPŠ, M. Rettigové 8, Praha 1, místnost S 105

Do 29. března 2019 (poslední možný termín). Do 15. dubna proběhne kontrola splnění
všech předepsaných zkoušek a zápočtů, což bude potvrzeno razítkem v indexu.
Index ke kontrole předkládejte vždy na studijní oddělení, M. Rettigové 4, Praha 1 (paní Bc.
I. Merellové).

V případě, že neodevzdáte index se všemi požadovanými zkouškami a zápočty ke
kontrole do 29. března 2019 a budete mít zájem studium dokončit, budete muset
na studijním oddělení podepsat dodatek ke smlouvě o Uskutečnění programu
CŽV a zaplatit plný poplatek za každý následující semestr studia, o který si
budete chtít studium prodloužit.
Odevzdání závěrečných
prací a přihlášky
k závěrečným
zkouškám:

Přihlášku k závěrečným zkouškám podáváte ve stejném termínu, jako odevzdáváte
závěrečnou práci.
1. Termín: do 14. prosince 2018 (ZZk budu probíhat v únoru 2019).
2. Termín: do 15. dubna 2019 (ZZk budu probíhat v květnu 2019).
3. Termín: do 13. prosince 2019 (ZZk budu probíhat v únoru 2020).
4. Poslední možný termín: do 15. dubna 2020 (ZZk budu probíhat v květnu 2020).
Přihlášku k závěrečným zkouškám posílejte v tištěné podobě na studijním oddělení,
M. Rettigové 4, Praha 1 (paní Bc. I. Merellové).
Jeden výtisk závěrečné práce odevzdejte vedoucímu práce, druhý výtisk plus CD
odevzdejte do podatelny M. Rettigové 4, Praha 1 (schránka ÚPRPŠ).

V případě, že nesplníte závěrečné zkoušky do posledního možného termínu
a budete mít zájem studium dokončit, budete muset na studijním oddělení
podepsat dodatek ke smlouvě o Uskutečnění programu CŽV a zaplatit plný
poplatek za každý následující semestr studia, o který si budete chtít studium
prodloužit.
Předávání Osvědčení

Osvědčení UK o absolvování programu si prosím vyzvedněte na studijním oddělení PedF
UK u paní Bc. I. Merellové, vždy měsíc po konání závěrečných zkoušek.

