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Rozhodnutí rektora JU
o organizaci akademického roku 2017/2018

K organizaci akademického roku 2017/2018 vydávám následující rozhodnutí:
1.
2.
3.

Akademický rok 2017/2018 začíná 1. 9. 2017 a končí 31. 8. 2018.
Zahájení výuky v zimním semestru stanovuji na pondělí 2. 10. 2017.
Závazné termíny pro předběžný elektronický zápis do akademického roku 2017/2018 stanovuji na
období od neděle 28. 5. do pátku 9. 6. 2017 včetně. O případných výjimkách, které jsou dle dohody
v kompetenci fakult (připouští se pouze prodloužení této lhůty), informují proděkani, do jejichž
kompetence spadá organizace studijních záležitostí, prorektora pro studium.
4. Zápis studentů bakalářského a magisterského studia do zimního semestru proběhne a jejich
vybavení potřebnými doklady bude ukončeno do 23. 9. 2017. Zápis nově přijatých studentů
doktorského studia do zimního semestru proběhne nejdříve k 2. 10. 2017 a jejich vybavení
potřebnými doklady bude ukončeno do 14. 10. 2017.
5. Imatrikulace studentů 1. ročníku proběhnou do 31. 10. 2017.
6. Výuka v zimním semestru bude probíhat po dobu 13 kalendářních týdnů od pondělí 2. 10. 2017
do pátku 22. 12. 2017 a od úterý 2. 1. 2018 do soboty 6. 1. 2018.
7. Ve dnech 27. 12. 2017 – 31. 12. 2017 budou zimní prázdniny.
8. Zahájení výuky v letním semestru stanovuji na pondělí 12. 2. 2018.
9. Výuka v letním semestru bude probíhat po dobu 14 kalendářních týdnů od 12. 2. 2018 do
19. 5. 2018.
10. Uzavření předmětů a klasifikaci za akademický rok 2017/2018 je nutno ukončit do 8. 9. 2018.
11. Den otevřených dveří fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích stanovuji na pátek
12. 1. 2018.
Na základě těchto závazně stanovených termínů ukládám děkanům fakult vypracovat, zaslat
v elektronické podobě útvaru pro studijní činnost Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a zveřejnit podrobný akademický kalendář na rok 2017/2018, a to do 17. 3. 2017.
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