TERMÍNY V LETNÍM SEMESTRU
2017 – KATEDRA GERMANISTIKY
7. 4.
23. 4. – 28.4.
do 4.5.
do 11 hod.

8. - 12. 5.
16.5.
17.5.
18.5.
18.5.
19.5.

19.5.
19.5.
19.5.
22.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
7.6
7.6.
7.6.

TEXTARBEIT – písemná zkouška – 2+3. blok
8:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
Literární kurz v Račím údolí (1. roč. Bc studia)
Přihláška na bak./mag. státní závěrečnou zkoušku ve STAGU
Odevzdání volitelných témat k ústní části SZZK pro termíny státnic
v květnu, červnu **
Odevzdání a evidence dipl./bak. práce do STAGU a na studijní oddělení
(obhajoba v červnu)
Uzavření a kontrola studijních povinností
Zápočtový týden
Písemná zkouška – SYNTAX – II. blok
9:00 hod. – Kateřinská, 1.16
Ústní zkouška – SYNTAX – II. blok
9:00 hod. – Kateřinská 17, 3.15
Zápočtový test – MORFOSYNTAX – I. blok
9:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
Písemná zkouška – MORFOLOGIE – II. blok
9:00 hod. – Kateřinská, 1.16
Losování témat k literární a lingvistické části SZZK (platí pouze pro
současný první ročník navazujícího prezenčního magisterského studia,
případně pro studenty, kteří jsou v druhém ročníku a v loňském roce si
literární témata nelosovali) – prostory katedry – bude upřesněno
Zadání tématu bak. a dipl. prací do STAGu (2. roč Bc. a 1. roč. Mgr.
studia.)
Ústní zkouška – MORFOLOGIE – II. blok
9:00 hod. – Kateřinská 17, 3.12
TEXTARBEIT – písemná zkouška – I. blok
8:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
Písemná zkouška – ÚVOD DO LINGVISTIKY – I. blok
9:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY
8:00 hod. – prostory katedry
STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY
8:00 hod. – prostory katedry
STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY – Jednooborové studium – výběrové
moduly, 8:00 hod. – prostory katedry
Písemná zkouška – ÚVOD DO LITERATURY – I. blok
10:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
Písemná zkouška – MORFOLOGIE – II. blok
9:00 hod. – Kateřinská 17, 1.16
Písemná zkouška – ÚVOD DO LINGVISTIKY – I. blok
2. termín, 9:00 hod. Tř. Svobody, 1.49
Písemná zkouška – SYNTAX – II. blok
11:00 hod. – Kateřinská 17, 1.16

8.6.
8.6.
9.6.
9.6.
12.6.
13.6.
14.6.
14.6.
16.6.
do 22.6.
do 11 hod.

22.6.
26.6.
27.6.
DNE 22.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
28.8.
29.8.
30.8.
30.8.

Ústní zkouška – MORFOLOGIE – II. blok
9:00 hod. – Kateřinská 17, 3.12
Ústní zkouška – SYNTAX – II. blok
13:00 hod. – Kateřinská 17, 3.15
TEXTARBEIT – písemná zkouška – 2+3. blok
8:00 hod. – Tř. Svobody 1.49
TEXTARBEIT – písemná zkouška – I. blok
2. termín, 8:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY
8:00 hod. – prostory katedry
Zápočtový test – MORFOSYNTAX – I. blok
2. termín, 9:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY
8:00 hod. – prostory katedry
Písemná zkouška – ÚVOD DO LITERATURY – I. blok
2. termín, 10:00 hod. – Tř. Svobody, 1.49
Přihláška na bak./mag. státní závěrečnou zkoušku ve STAGU
Odevzdání volitelných témat k ústní části SZZK pro termíny státnic
v srpnu **
Uzavření a kontrola studijních povinností
(pro termín státnic v srpnu)
1. termín odevzdání a evidence dipl./bak. práce do STAGU a na studijní
oddělení (pro obhajobu 30.8.)
MORFOLOGIE – II. blok
3. termín, 9:00 hod. – písemná a ústní část, Kateřinská 17, 1.16 a 3.12
Písemná zkouška – SYNTAX – II. blok
3. termín, 9:00 hod. – Kateřinská 17, 1.16
Ústní zkouška – SYNTAX – II. blok
3. termín, 9:00 hod. – Kateřinská 17, 3.15
2. termín odevzdání a evidence dipl./bak. práce do STAGU a na studijní
odd. (pro obhajobu 30.8., posudek bude zveřejněn nejpozději 28.8.) ***
Písemná zkouška – ÚVOD DO LITERATURY – I. blok
3. termín, 8:00 hod. – Kateřinská, 1.16
Zápočtový test – MORFOSYNTAX – I. blok
3. termín, 9.00 hod. – Kateřinská, 1.16
Písemná zkouška – ÚVOD DO LINGVIVSTIKY – I. blok
3. termín, 10:00 hod. – Kateřinská, 1.16
TEXTARBEIT – písemná zkouška – I. blok
3. termín, 8:00 hod. – Kateřinská, 1.16
STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY
8:00 hod. – prostory katedry
STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY
8:00 hod. – prostory katedry
OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY – Jednooborové studium – výběrové
moduly, 8:00 hod. – prostory katedry

Studijní povinnosti za akademický rok 2016/2017 je nutno splnit do 4. 9. 2017 !!!

Poznámky:
1. ročník: Písemné zkoušky a zápočty se konají pouze v daných termínech, je tedy
doporučováno přijít hned na první termín pro případ možnosti opravného termínu.
2. blok: Na písemnou část zkoušky ze syntaxe a morfologie je možno přijít na libovolný
termín, termíny jsou vypsány vždy v hlavním zkouškovém období. Ústní část zkoušky
proběhne dle dohody s vyučující.
** Pozor! Nově se volitelná témata k ústní části státní závěrečné zkoušky musí odevzdat
(zkontrolovaná/zkonzultovaná) již ve stejném termínu jako je termín přihlášení na státní
závěrečnou zkoušku ve STAGu! Témata se odevzdávají na sekretariátu katedry (případně je
lze poslat emailem)
*** Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl.
26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své
závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Student při odevzdání své
práce v uvedeném termínu podepíše souhlas se zkrácením této lhůty (viz formulář „Souhlas se
zkrácením lhůty pro seznámení studenta s posudky BP/DP“).

