
 

 

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 

2021/2022 

 

 

1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 akademický rok 

1. 7. 2022 – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny (SO FF od 25. 7. – 5. 8. 2022 omezený 

provoz) 

 

1. 9. 2021 – 13. 2. 2022 zimní semestr 

20. 9. 2021 – 17. 12. 2021 výuka v zimním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je 
zápočtový; 13. 12. – 19. 12. 2021) 

20. 9. 2021 organizační schůzka se studujícími KDFS (filmový sál; 18.00 1. ročníky 
bc. a nmgr. studia; 19.00 2. a 3. ročníky bc. a nmgr. studia); výuka 20. 
9. 2021 probíhá do 16.45 

18. 10. – 21. 10. 2021 PRIX BOHEMIA RÁDIO (selektivně omezena výuka TVR sekce, detaily 
viz jednotliví vyučující TVR) 

3. 12. 2021 Den otevřených dveří UP (8-14) 

13. 12. 2021 do 15.00* konec evidence zadaných DP (zadání magisterských prací) do IS STAG 
(platí pro studující předposledních ročníků ve standardní době studia) 

3. 1. 2022 – 11. 2. 2022  zimní zkouškové období 

15. 1. 2022 Den otevřených dveří UP (9-14) 

14. 2. 2022 – 31. 8. 2022 Letní semestr 

14. 2. 2022 – 13. 5. 2022 výuka v letním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je 
zápočtový; 9. 5. – 13. 5. 2022) 

26. 4. – 1. 5. 2022 Academia Film Olomouc (v případě kontaktní verze festivalu se na 
KDFS nekoná výuka, konzultace jsou zachovány) 

16. 5. 2022 – 30. 6. 2022 letní zkouškové období 

20. 5. 2022 do 15.00* konec evidence zadaných BP (zadání bakalářských prací) do IS STAG 
(platí pro studující předposledních ročníků ve standardní době studia) 

5. 9. 2022  mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2021/2022 

6. 9. 2022 15.00 mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2021/2022 
 

 

* studující nahrává zadání do STAG a odevzdává na studijní oddělení po předchozí domluvě a 

schválení zadání svým/svojí vedoucí práce; odevzdání zadání práce zpravidla předchází 

několika měsíční či týdenní konzultace nad podobou bakalářské či diplomové práce! 

 



 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023** 

 

1. 11. 2021 – 15. 3. 2022 podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a nMgr. studia 
programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ) 

1. 11. 2021 – 30. 4. 2022 podání přihlášky pro doktorské studium (česky i cizojazyčně 
akreditované programy) 

 přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (jeden 
program, kombinace 2 programů) studium akreditované v ČJ 
1) písemné a ústní: 



víkend 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů a pro 
uchazeče se specifickými potřebami i 21. – 22. 5. 2022) 
2) ústní jen pro program Angličtina se zaměřením na komunitní 
tlumočení a překlad a pro program Psychologie: 23. 5. – 27. 5. 2022 

14. 6. 2022 přijímací zkoušky navazující magisterské prezenční i kombinované 
studium akreditované v ČJ – kombinace 2 studijních programů 

17. 6., 21. 6., 22. 6. 2022 přijímací zkoušky doktorské studium (bude upřesněno) 

6. 9. 2022 mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia 

29. 8. – 1. 9. 2022 zápis do studia pro všechny formy a typy studia 

15. 9. 2022 náhradní termín zápisu do studia pro všechny formy a typy studia 

** Kompletní evidence termínů přijímacího řízení na FF UP je součástí fakultního harmonogramu FF 

UP pro rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


