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of Arts 

Termíny k SZZ (v podzimním termínu se nekonají SZZ ani obhajoby kvalifikačních prací na UAG FF JU a UAR FF JU; na URO 

FF JU se v podzimním termínu konají pouze obhajoby kvalifikačních prací) 

Mezní Odevzdání Mezní szz- Odevzdání Zveřejnění 
termín pro BP/DP termín pro termín podkladů harmonogramu 

podání (na získání zp a konání pro szz 

přihlášky sekretariát zk sestavení 
k SZZ ústavu, na harmonogra (týká se 

němž byla 
muSZZ studijního práce 

zadána) (týká se oddělení) 
ústavů) 

VŠICHNI letní 10.4.2020 11.5.2020 22.5.2020 8.-19.6. 24.4.2020 22.5.2020 
STUDENTI termín 2020 

(bc. i mgr. 
podzimní 19.6.2020 31.7.2020 26.6.2020 31.8.-4.9. 3.7.2020 31.7.2020 studium) 
termín 2020 

Promoce absolventů: S. 3. 2020 (pro absolventy z ledna 2020 a podzimu 2019)
9.7.2020 (pro absolventy z června 2020)

Zadání bakalářských prací na ústavu: do 15. S. 2020 
(doporučeno pro všechny studenty 2. ročníků bakalářských oborů) 

Zveřejnění termínu kolokvií a zkoušek za letní semestr v IS STAG: 2. S. 2020
(týká se vyučujících na jednotlivých ústavech) 

Požadavky na tvorbu rozvrhu pro zimní semestr AR 2020/2021: do 10. 4. 2020 
( od ústavů rozvrháři) 

Požadavky na stanovení kapacit disciplín pro zimní semestr AR 2020/2021: do 10. 4. 2020 
(od ústavů fakultnímu administrátorovi IS/STAG) 

Přijímací zkoušky: 

příjem přihlášek -bakalářské studium 
příjem přihlášek -magisterské studium 
příjem přihlášek -doktorské studium 
termín přijímacích zkoušek - bakalářské studium 
termín přijímacích zkoušek -magisterské studium 
termín přijímacích zkoušek -doktorské studium 
nahlížení do materiálů přijímacího řízení 

do 15. 3. 2020 
do 30. 4. 2020 
do 30. 4. 2020 
25. 5. - 5. 6. 2020
8. 6. - 19. 6. 2020
8. 6. - 19. 6. 2020
13. -17. 7. 2020 (denně od 8.00 do 10.00 hodin)

Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy diplomů a diploma supplement pro letní promoce 
je studijní oddělení ve dnech 25. 6. - 2. 7. 2020 uzavřeno. 

V českých Budějovicích dne S. 3. 2019 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.O. 
děkan 

Filozofická fakulta 
Branišovská 31a, 370 05 české Budějovice 
Česká republika 

Vyřizuje: 
Mgr. Barbora Poslušná 
vedoucí kanceláře děkana 
bposlusna@ff. jcu.cz 

TI +420 387 774 801 
F/ +420 389 034 812 
www.f f.jcu.cz 
www.jcu.cz 


