platnost od 1. 7. 2019

HARMONOGRAM
studia v doktorském studijním programu
akademického roku 2019/2020
_____________________________________________________________________________________________________________

ZIMNÍ SEMESTR

(1. 9. 2019 – 9. 2. 2020)

5. 9.

Čt

ukončení zkoušek
MEZNÍ TERMÍN PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ za akad. rok 2018/2019

do 6. 9.

Pá

DSP – doktorandi odevzdají „ZÁPISOVÉ LISTY A“ a INDEXY (ročníky, které je ještě
mají) na oddělení VaV k provedení kontroly studijních výsledků za uplynulý
akademický rok 2018/2019

12. 9.

Čt

10:00

DSP – ZÁPISY do 1. ročníku

do 29. 9.

DSP – uskutečněné PREDISKUSE nad dizertačními pracemi (pro lednový termín)

do 30. 9.

DSP – termín podání Přihlášky k obhajobě licenciátní práce, Přihlášky ke státní
doktorské zkoušce, Přihlášky k obhajobě disertační práce (pro lednový termín)

do 30. 9.

DSP – termín odevzdání žádostí a materiálů ke schválení v oborových radách

14. 10.

Po

14:00

Oborová rada biblické teologie
DSP – termín pro odevzdání licenciátních a dizertačních prací (pro lednový termín)

do 15. 10.
18. 10.

Pá

14:00

Oborová rada systematické teologie a křesťanské filozofie

23. 10.

St

14:00

Oborová rada praktické teologie

30. 10.

St

10:30

Oborová rada oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví

do 29. 11.

DSP – odevzdání Přihlášek k jazykové zkoušce

do 15. 12.

DSP – vypracování posudků na licenciátní práce a dizertační práce

do 15. 12.

DSP – odevzdání materiálů a překladů k jazykové zkoušce

do 6. 1.

DSP – odevzdání materiálů a překladů k jazykové zkoušce

6. 1. – 10. 2.

DSP – termíny pro konání obhajob licenciátních prací, státních doktorských zkoušek
a obhajob disertačních prací

do 29. 1.

DSP – uskutečněné všechny PREDISKUSE dizertačních prací (červnový termín)

do 31. 1.

DSP – termín podání Přihlášky k obhajobě licenciátní práce, Přihlášky ke státní
doktorské zkoušce, Přihlášky k obhajobě disertační práce (pro lednový termín)

do 31. 1.

DSP – termín odevzdání žádostí a materiálů ke schválení v oborových radách

3. 2.

Po

DSP – jazykové zkoušky
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LETNÍ SEMESTR

(10. 2. – 31. 8. 2020)

10. 2.

Po

14:00

Oborová rada biblické teologie

11. 2.

Út

14:00

Oborová rada systematické teologie a křesťanské filozofie

12. 2.

St

14:00

Oborová rada praktické teologie

19. 2.

St

10:30

Oborová rada oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví

do 10. 3.

DSP – termín pro odevzdání licenciátních a dizertačních prací (pro červnový termín)

do 10. 5.

DSP – vypracování posudků na licenciátní práce a dizertační práce

do 31. 5.

DSP – termín odevzdání Přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech
(akreditovaných v českém jazyce)

do 31. 5.

DSP – termín odevzdání „Závěrečných zpráv o průběhu dosavadního studia
v doktorském studijním programu“ ke schválení v oborových radách

do 31. 5.

DSP – termín odevzdání žádostí a materiálů ke schválení v oborových radách

1. – 30. 6.

DSP – termíny pro konání obhajob licenciátních prací, státních doktorských zkoušek
a obhajob disertačních prací

8. 6.

Po

8:00

DSP – přijímací řízení doktorského studia – obory programu TEOLOGIE

9. 6.

Út

9:00

DSP – přijímací řízení doktorského studia pro neteologický obor SSDZ

11. 6.

Čt

8:00

DSP – přijímací řízení doktorského studia – obory programu TEOLOGIE

15. 6.

Po

14:00

Oborová rada biblické teologie

17. 6.

St

10:30

Oborová rada oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví

14:00

Oborová rada praktické teologie

18. 6.

Čt

10:00

Oborová rada systematické teologie a křesťanské filozofie

7. 9.

Po

ukončení zkoušek
MEZNÍ TERMÍN PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ za akad. rok 2019/2020
DSP – doktorandi odevzdají „ZÁPISOVÉ LISTY A“ a INDEXY (ročníky, které je ještě
mají) na oddělení VaV k provedení kontroly studijních výsledků za uplynulý
akademický rok 2019/2020

do 8. 9.

VYSVĚTLIVKY:
LicP…………….licenciátní práce
DizP..............dizertační práce
SDZ..............státní doktorská zkouška
Forma studia: PS … prezenční studium
KS … kombinované studium
Obory:

BT… Biblická teologie
PT… Praktická teologie
ST… Systematická teologie a křesťanská filozofie
SSDZ… Sociální a spirituální determinanty zdraví
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