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AKTUALIZACE OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 152 /2019 
s ohledem na situaci s epidemií COVID-19 
Harmonogram akademického roku 2019/2020 

25. 3. 2020 

Mezní termín získání 20 kreditů za první   
semestr studia 30. 6. 2020  

Zápisy předmětů mimo oficiální termín 
(dozapisování, odepisování) 

do 10. 4. 2020  

Letní semestr (výuka) 

(výuka probíhá od 11.3.2020 distanční formou) 

17. 2. - 23. 5. 2020 (14 týdnů) 

 

Vypsání termínů za LS nejpozději 15. 5. 2020  

Zkouškové období 1. 6. – 10. 7. 2020 
21. 9. – 25. 9. 2020 

 
(7 týdnů) 

Letní prázdniny 13. 7. – 4. 9. 2020 (8 týdnů) 

Mezní termín zápočtů za LS a zkoušek 
  za akademický rok 2019/2020 

 
30. 9. 2020 

 

   

Úprava harmonogramu výuky pro studenty, kteří v akademickém roce 2019/2020 splní všechny podmínky pro 
konání státní závěrečné zkoušky (končící ročníky): 

Letní semestr (výuka) 17. 2. – 25. 4. 2020 (10 týdnů) 

Zkouškové období 1. 6. – 19. 6. 2020 (všechny obory, vyjma 
ÚFŘP) 

(3 týdny) 

 1. 6. – 26. 6. 2020 (ÚFŘP – bakalářské i 
navazující magisterské studium) 

(4 týdny) 

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám 

v podzimním termínu 

do 30. 9. 2020  

   

Studium v bakalářském studijním programu:   

  - mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (všechny 
obory, vyjma ÚFŘP) 

19. 6. 2020  

  - mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (ÚFŘP) 26. 6. 2020  

  - odevzdání bakalářské práce (všechny obory) 30. 4. 2020  

  - příprava na státní závěrečnou zkoušku (všechny 
obory, vyjma ÚFŘP) 

22. 6. – 26. 6. 2020 (1 týden) 

  - příprava na státní závěrečnou zkoušku (ÚFŘP) 29. 6. – 3. 7. 2020 (1 týden) 



    
  
    

    

2 
 

  - státní závěrečné zkoušky (všechny obory, vyjma 
ÚFŘP) 

29. 6. – 10. 7. 2020 (2 týdny) 

  - státní závěrečné zkoušky (ÚFŘP)  7. 7. – 10. 7. 2020 (1 týden) 

 

 

 

Studium v navazujícím magisterském studijním 
programu: 

  

- mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (všechny 
obory, vyjma ÚFŘP) 

19. 6. 2020  

- mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (ÚFŘP) 26. 6. 2020  

  - odevzdání diplomové práce (všechny obory) 30. 4. 2020  

- příprava na státní závěrečnou zkoušku (všechny 
obory, vyjma ÚFŘP) 

29. 6. – 10. 7. 2020 (2 týdny) 

- příprava na státní závěrečnou zkoušku (ÚFŘP) 7. 7. – 17. 7. 2020 (2 týdny) 

  - státní závěrečné zkoušky (všechny obory, vyjma 
ÚFŘP)  

13. 7. – 24. 7. 2020 (2 týdny) 

  - státní závěrečné zkoušky (ÚFŘP) 20. 7. – 24. 7. 2020 (1 týden) 

Promoce druhá polovina října 2020 (bude upřesněno)  

   

   

Přijímací zkoušky   20. – 22. 7. 2020 (řádný termín) 

   29. 7. 2020 (náhradní termín) 

 

 

Upozornění: Tato úprava je předběžná, může dojít k dalším změnám 

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.  

 

 
 
 
 
doc. dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 
děkanka Ekonomické fakulty 


