Harmonogram akademického roku 2018-19
zimní semestr 1.10.2018 - 17.2.2019
letní semestr 18.2.2019 - 30.6.2019
konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2017/18
kontrola splněných kreditů za AR 2017/18 v KOSu
zápis do doktorského studia
promoce absolventů bakalářského studia AR 2017/18
vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2018/19 - web FA, nástěnka 1.NP
zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru
zápis předmětů do KOSu (uzavření zápisu 9:00)
přihláška na SZ Mgr. studia v ZS 2018/19
přihláška na SDZ a obhajobu DSP v ZS 2018/19
zápis na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2018/19
náhradní termín zápisu do doktorského studia
konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2017/18
začátek zimního semestru
otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu
imatrikulace studentů 1.ročníku
děkanský den
výstava ateliérových prací ze zahraničních pobytů
přihlášky Erasmus - výjezdy studenti
ZIMNÍ PRÁZDNINY
ZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
ateliérový týden - FA NONSTOP
do 12:00 odevzdání bakalářských a diplomových prací ZS
do 12:00 odevzdání ateliérových prací ZS
výstava ateliérových prací
obhajoba disertačních prací a SDZ ZS
přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1.kolo
přihlášky Erasmus - výjezdy pedagogové
obhajoby diplomových prácí ZS
výstava diplomových prací ZS
vyvěšení témat ateliérových prací na LS 2018/19 - web FA, nástěnka 1.NP
zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru
zápis předmětů do KOSu (uzavření zápisu 9:00)
přihláška na SZ Mgr. studia v LS 2018/19
přihláška na SDZ a obhajobu DSP v LS 2018/19
zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2018/19
konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2018/19
kontrola splnění kreditů pro 1.ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu
začátek letního semestru
otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu
přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2.kolo
obhajoba bakalářských prací ZS
promoce absolventů magisterského studia
konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2018/19
výuka odpadá (velikonoce)
výuka odpadá (velikonoce)
učí se jako ve středu
výuka odpadá
výuka odpadá
učí se jako ve středu
rektorský den
LETNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
LETNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ PRO STUDENTY OBHAJUJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI
ateliérový týden - FA NONSTOP
do 12:00 odevzdání bakalářských a diplomových prací
do 12:00 odevzdání ateliérových prací
výstava ateliérových prací LS
obhajoba disertačních prací a SDZ LS
obhajoba diplomových prací LS
výstava diplomových prací LS
přijímací řízení do doktorských studijních programů
obhajoba bakalářských prací LS
přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1.kolo
přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2.kolo
promoce absolventů magisterského studia
LETNÍ PRÁZDNINY
konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2018/19
kontrola splněných kreditů za AR 2018/19 v KOSu
promoce absolventů bakalářského studia AR 2018/19

Fakulta architektury ČVUT
13 týdnů výuky - 1.10.2018 - 6.1.2019
13 týdnů výuky - 18.2. - 19.5.2019
7.9.2018
10. - 14.9.2018
čtvrtek 20.9.2018
středa 26.9.2018
do pondělí 17.9.2018
24.9. - 5.10.2018
24.9. - 9.10.2018
do 26.9.2018
do 26.9.2018
do 26.9.2018
čtvrtek 27.9.2018
28.9.2018
1.10.2018
10.10.2018
pondělí 22.10.2018
pátek 26.10.2018
29. 10 - 9.11.2018
listopad 2018
24.12.2018 - 1.1.2019
7.1. - 17.2.2019
7.1. - 14.1.2019
pátek 11.1.2019
pondělí 14.1.2019
14.1. - 25.1.2019
22.1. - 24.1.2019
21.1. - 28.1.2019
do 31.1.2019
úterý 5.2.2019
6.2. - 6.3.2019
do pondělí 4.2.2019
11.2. - 22.2.2019
11.2. - 26.2.2019
do 14.2.2019
do 14.2.2019
do 14.2.2019
15.2.2019
15.2.2019
18.2.2019
28.2.2019
4.3. - 8.3.2019
úterý 12.3.2019
středa 6.3.2019
15.3.2019
pátek 19.4.2019
pondělí 22.4.2019
úterý 30.4.2019
středa 1.5.2019
středa 8.5.2019
čtvrtek 9.5.2019
středa 15.5.2019
20.5. - 28.6.2019
20.5. - 14.6.2019
20.5. - 27.5.2019
24.5.2019
27.5.2019
27.5. - 7.6.2019
4.6. - 6.6.2019
středa 12.6.2019
12.6. - 26.6.2019
středa 19.6.2019
čtvrtek 20.6.2019
21.6.2019
24.6. - 28.6.2019
středa 26.6.2019
1.7. - 1.9.2019
28.6.2019
9. - 13.9.2019
úterý 24.9.2019
30.9.2019

konec akademického roku

28.09.2019

konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2018/19
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

přihlášky do 30.11.2018, příjímací řízení 21.1.- 30.3.2019

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

přihlášky do 31.5.2019, příjímací řízení 21.6.- 6.9.2019

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

zveřejnění okruhů témat 31.3.2019, přihlášky do 30.4.2019,
příjímací řízení 19.6.2019
pondělí 7.10.2019

imatrikulace studentů 1.ročníku 2019/20

