Harmonogram akademického roku 2019/2020
září

říjen

2. 9. – 13. 9.

Náhradní a opravné termíny teoretických předmětů

5. 9.

Uzávěrka přihlášek k opravnému/náhradnímu termínu Státní zkoušky z dějin umění (na KTDU)

6. 9.

Zápisy do 1. ročníku magisterského a navazujícího magisterského studia

9. 9.

Zveřejnění speciální výzvy na studijní mobilitu do zahraničí - letní semestr 2019–2020

12. 9. – 13. 9.

Zanesení hodnocení do IS/STAG - náhradní/opravné termíny teoretických předmětů

18. 9. – 19. 9.

Státní zkouška z dějin umění (opravný/náhradní termín)

17. 9.

Zápisy do 2. ročníku magisterského a navazujícího magisterského studia

18. 9.

Zápisy do 3. ročníku magisterského studia

19. 9.

Zápisy do 4. ročníku magisterského studia

20. 9.

Zápisy do 5. ročníku magisterského studia

23. 9.

Zápis do 6. ročníku a 3. ročníku (obor Architektonická tvorba) magisterského studijního programu

25. 9.

Zápis do doktorského studia - všechny ročníky

26. 9.

Uzávěrka žádostí o stáž na zimní semestr/přestup v rámci ateliérů AVU (na studijním oddělení)

1. 10.

Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 – imatrikulace

1. 10.
1. 10.
1. 10.

Zahájení oslav 220. let AVU
Začátek zimního semestru
Začátek ateliérové výuky, kromě Ateliéru hostujícího umělce

1. 10.

Orientation Day (úvodní setkání se studenty zahraničního programu Erasmus+)

2. 10.

Začátek výuky teoretických předmětů

2. 10.

8. 10.

Setkání se studenty doktorského studia
Doktorandi odevzdají přihlášku ke Státní doktorské zkoušce a obhajobě dizertační práce pro zimní semestr (na studijním
oddělení)
Fotbalový zápas v rámci oslav 220. let AVU
Zveřejnění výzvy k podávání přihlášek v rámci institucionálního plánu na tvůrčí stipendium studentů a projekty
akademických pracovníků
Uzávěrka speciální výzvy na studijní mobilitu do zahraničí - letní semestr 2019–2020

14. 10.

Přednáška hostujícího umělce pro zájemce o studium v Ateliéru hostujícího umělce v zimním semestru

14. 10.

Uzávěrka žádostí o stáž v Ateliéru hostujícího umělce (na zahraničním oddělení)

16. 10.

Začátek ateliérové výuky v Ateliéru hostujícího umělce

16. 10.

Zasedání Akademického senátu

16. 10. – 18. 10.

Studijní výjezd na bienále v Benátkách

19. 10. – 23. 10.

Výjezd doktorandů a školitelů (termín bude upřesněn)

25. 10.

Pedagogové odevzdají studijní plány ateliérů pro daný akademický rok (na studijním oddělení)

28. 10.

Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (škola bude zavřená)

31. 10.

Konec podmínečných zápisů (na studijním oddělení)

31. 10.

Uzávěrka žádostí o ubytovací stipendium (na studijním oddělení)

1. 11.

Přijímací řízení – otevření elektronického portálu přijímacího řízení pro magisterské a navazující magisterské studium

1. 11.
4. 11.

Diplomanti odevzdají prostřednictvím IS/STAG vytištěné zadání diplomových prací – viz Informace pro diplomanty (na
studijní oddělení)
Informační schůzka pro studenty na téma Možnosti studijní mobility

4. 11. – 8. 11.

Státní doktorská zkouška – podzimní termín (harmonogram bude upřesněn podle došlých přihlášek)

4. 11. – 8. 11.

Den otevřených dveří pro uchazeče a rodiče / MgA. a Ph.D. program společně (termín bude upřesněn)

6. 11.

Zasedání Akademického senátu

11. 11.

Školitelé odevzdají individuální studijní plány doktorandů pro daný akademický rok (na studijním oddělení)

11. 11.

Uzávěrka přihlášek v rámci institucionálního plánu na tvůrčí stipendium studentů a projekty akademických pracovníků

15. 11.
21. 11.

Uzávěrka žádostí na zahraniční stáže v akad. roce 2020/2021 (pro oba semestry) – doporučení pedagoga, portfolia a
ostatních náležitostí (na zahraničním oddělení)
Akce Noc na AVU - Přespání v zahradě AVU

29. 11.

Ukončení výuky v Ateliéru hostujícího umělce

29. 11.

Zveřejnění výzvy k podávání přihlášek v rámci studentské výzkumné grantové soutěže (specifický výzkum)

4. 10.
5. 10.
8. 10.

listopad

29. 11.

2. 12. – 6. 12.

Zveřejnění výzvy k podávání přihlášek do grantové soutěže Nakladatelství AVU
Přijímací řízení – uzávěrka pro podání přihlášek do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akad. rok
2020/2021
Doktorský program – obhajoby disertačních prací – podzimní termín (harmonogram bude upřesněn podle došlých
přihlášek)

4. 12.

Zasedání Akademického senátu

17. 12.

Ples AVU

30. 11.

prosinec

20. 12.
Ukončení výuky teoretických předmětů
23. 12. 2018 – 1.
1. 2019
Vánoční prázdniny (škola bude zavřená)

leden

2. 1. – 24. 1.

Zkouškové období – teoretické předměty

2. 1. – 5. 1.

GAVU - příprava místnosti pro příjem domácích prací

2. 1. – 7. 2.
6. 1. – 8. 1.
6. 1. – 15. 1.

GAVU mimo provoz z důvodu přijímacího řízení
Přijímací řízení – příjem prací uchazečů do magisterského a navazujícího magisterského studia (služby asistentů dle
rozpisu)
Instalace zimních klauzur

6. 1. – 15. 1.

Úklid chodeb a ateliérů, příprava na zimní klauzury

7. 1.

Pedagogové odevzdají přehled profesní činnosti vlastní a svých studentů za rok 2019 (na rektorát)

8. 1.

Zasedání Akademického senátu

13. 1.
13. 1. – 15. 1.

Nahlášení služeb hlídání ateliérů během dnů otevřených dveří - zimní klauzury (na technickém oddělení)
Přijímací řízení – 1. kolo – výběr prací uchazečů do magisterského a navazujícího magisterského studia pro postup do 2.
kola

14. 1.

Uzávěrka přihlášek grantové soutěže Nakladatelství AVU

15. 1.

Ukončení ateliérové výuky v zimním semestru

16. 1.

Uzávěrka přihlášek studentské grantové soutěže – specifický výzkum

16. 1.

Přijímací řízení – pedagogové odevzdají seznam uchazečů postupujících do 2. kola (na studijním oddělení)

16. 1. – 17. 1.

Hodnocení studentských prací za účasti všech pedagogů ve všech ateliérech za zimní semestr (klauzury)

17. 1.

Vernisáž dnů otevřených dveří - zimní klauzury

18. 1. – 19. 1.

Dny otevřených dveří - zimní klauzury

20. 1.

Pedagogové odevzdají hodnocení studentů za zimní semestr - 1 student = 1 strana A4 (na studijním oddělení)

20. 1. – 21. 1.
22. 1.
22. 1. – 26. 1.

Ateliérová setkání s hosty, kritické diskuse za přítomnosti domácích pedagožek a pedagogů
Zasedání pedagogického pléna (uzavření zimních klauzur)
Úklid ateliérů, příprava na talentové zkoušky

20. 1.

23. 1.
27. 1. – 30. 1.
27. 1. – 31. 1.

Asistenti ateliérů vyzvedávají z GAVU domácí práce uchazečů postupujících do 2. kola přijímacího řízení a uskladňují je ve
svých kabinetech
Přijímací řízení – výdej prací uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola (služby asistentů dle rozpisu)
Uzávěrka žádostí o stáž na letní semestr/přestup v rámci ateliérů AVU
Doktorský program – uzávěrka podání přihlášek ke státním doktorským zkouškám a obhajobám dizertační práce (jarní
termín)
Přijímací řízení – 2. kolo, praktická zkouška – detaily v harmonogramu přijímacího řízení
Škola pro studenty uzavřena z důvodu probíhajícího přijímacího řízení

31. 1.

Společná obhlídka pedagogů ve všech ateliérech - ukončení přijímacího řízení

1. 2. – 29. 2.
10. 2.
10. 2.

Přijímací řízení do doktorského studia – termín na podání přihlášek
Přijímací řízení – zasedání pedagogického pléna (závěrečné zhodnocení přijímacího řízení)
Začátek letního semestru

10. 2.
10. 2.
10. 2.
12. 2.
12. 2.

Začátek ateliérové výuky, kromě Ateliéru hostujícího umělce
Začátek výuky teoretických předmětů
Orientation Day (úvodní setkání se studenty zahraničního programu Erasmus+)
Přijímací řízení – pedagogové odevzdají seznam uchazečů přijatých ke studiu (na studijním oddělení)
Zasedání Akademického senátu

13. 2.

Přednáška hostujícího umělce pro zájemce o studium v Ateliéru hostujícího umělce v letním semestru

13. 2.

Uzávěrka žádostí o stáž v Ateliéru hostujícího umělce (na zahraničním oddělení)

17. 2.

Začátek ateliérové výuky v Ateliéru hostujícího umělce

do 21. 1.
22. 1. – 24. 1.
23. 1.

únor

Přijímací řízení – zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia

17. 2.
17. 2.
19. 2. – 26. 2.

27. 2.

Přijímací řízení – výdej prací uchazečům z 2. kola přijímacího řízení po telefonické dohodě s asistenty jednotlivých ateliérů
Diplomanti nahlásí jméno oponenta své diplomové práce na formuláři univerzální žádosti s adresou, e-mailem a telefonem
(na studijním oddělení)
Diplomanti nahlásí jméno konzultanta své diplomové práce z řad členů KTDU a VVP (na studijním oddělení)

28. 2.

Odevzdání podkladů pro výroční zprávu za rok 2019 (na rektorát)

29. 2.
4. 3.
4. 3.

Přijímací řízení do doktorského studia – uzávěrka podávání přihlášek
Zasedání Akademického senátu
Informační schůzka pro studenty na téma Možnosti pracovní mobility (pracovní stáže)

16. 3. – 18. 3.

Státní doktorská zkouška – jarní termín (harmonogram bude upřesněn podle došlých přihlášek)

25. 3.

Přijímací řízení do doktorského studia – 1. kolo

1. 4.

Zasedání Akademického senátu

3. 4.

Přijímací řízení do doktorského studia – zveřejnění harmonogramu a jmen uchazečů postupujících do 2. kola

6. 4. – 7. 4.

9. 4.

Doktorský program – obhajoby disertačních prací – harmonogram bude upřesněn podle došlých přihlášek
Doktorandi odevzdají materiály prezentované na doktorském kolokviu na studijní oddělení v elektronické podobě
(rozpracovaný text, obrazová dokumentace, portfolio, krátká anotace v anglickém jazyce)
Uzávěrka pro podání žádostí o zahraniční pracovní stáže pro studenty diplomantského ročníku

do 9. 4.

Diplomanti odevzdají modely 1:50 diplomových prací a podklady pro katalog diplomantů (oddělení PR)

10.4.

Státní svátek - Velký pátek (škola bude zavřená)

13.4.

Státní svátek - Velikonoční pondělí (škola bude zavřená)

16. 4.

Přijímací řízení do doktorského studia – 2. kolo

20. 4. – 22. 4.

Kolokvium doktorandů AVU za účasti školitelů a členů oborové rady

23. 4.

Uzávěrka žádostí o obhajobu diplomové práce mimo ateliér (na studijním oddělení)

1. 5.

Státní svátek – Svátek práce (škola bude zavřená)

6. 5.

Zasedání Akademického senátu

8. 5.

Státní svátek – Den vítězství (škola bude zavřená)

11. 5.

Přijímací řízení do doktorského studia – zveřejnění přijatých uchazečů
Studenti odevzdají teoretické části svých ročníkových postupových prací – 1x tištěné s podpisem a 1x a elektornicky
mailem (na studijním oddělení). Dále odevzdají 1x portfolio v PDF (do 15 MB) elektronicky e-mailem (na studijním
oddělení) – detaily viz Informace k vypracování ročníkových postupových prací
Přesun diplomových prací do GAVU (z důvodu klauzurních zkoušek)
Diplomanti nahrávají teoretické části diplomových prací do IS/STAGU a odevzdávají 1x v tištěnou podobu práce a index se
zápočtem dipl. semináře (na studijním oddělení). Dále odevzdají 1x portfolio V PDF (do 15 MB) elektronicky e-mailem (na
studijním oddělení).
Ukončení výuky teoretických předmětů

27. 2.

duben

8. 4.

květen

11. 5. – 13. 5.
13. 5. – 17. 5.

do 15. 5.
15. 5.
18. 5.

19. 5.

Začátek zkouškového období
Instalace klauzurních prací, příprava ateliérů, finální úklid chodeb a odevzdání harmonogramu služeb v ateliérech (na
technické oddělení)
Pedagogové odevzdají hodnocení studentů za letní semestr - 1 student = 1 strana A4 (na studijním oddělení)

21. 5. – 22.5.

Ateliérová setkání s hosty, kritické diskuse za přítomnosti domácích pedagožek a pedagogů

25. 5. – 28. 5.

Ročníkové postupové zkoušky – detaily viz Komise a harmonogram obhajob ročníkových prací

28. 5.

Vernisáž dnů otevřených dveří (letní klauzury)

29. 5.

Ukončení výuky v Ateliéru hostujícího umělce

29. 5. – 31. 5.

Dny otevřených dveří (letní klauzury)

1. 6. – 3. 6.

Deinstalace ročníkových prací v ateliérech

1. 6. – 17. 6.

Úklid chodeb a ateliérů v souvislosti s diplomantskou výstavou

1. 6.

Pedagogické plénum – zasedání všech členů komisí postupových zkoušek (závěrečné jednání)

3. 6.

Zasedání Akademického senátu

4. 6.

Pedagogové odevzdají hodnocení diplomantů (na studijním oddělení)

4. 6.

Školitelé odevzdají hodnocení doktorandů (na studijním oddělení)

4. 6. – 10. 6.

Instalace diplomových prací

18. 5. – 22. 5.

červen

Přijímací řízení – zveřejnění přijatých uchazečů do magisterského a navazujícího magisterského studia
Diplomanti nahlásí jméno oponenta (jen ti, kteří nejsou na seznamu schválených oponentů) své diplomové práce na
formuláři univerzální žádosti spolu s adresou, e-mailem a telefonem (na KTDU)

červenec–s
rpen
září

11. 6. – 12. 6. /
15. 6. – 16. 6.

Obhajoby diplomových prací - detaily viz Komise a harmonogram obhajob diplomových prací

17. 6.
17. 6.

Příprava ateliérů a dokončení úklidu pro diplomantský festival, instalace orientačního systému pro návštěvníky a
odevzdání harmonogramu služeb v jednotlivých ateliérech (na technické oddělení)
Pedagogové podepisují diplomy svých diplomantů a potvrzují hodnocení studentů (na studijním oddělení)

17. 6.

Pedagogové odevzdají návrhy na ocenění Ateliérovou cenou (na studijním oddělení)

18. 6.

Vernisáž výstavy diplomových prací

19. 6. – 28. 6.

Výstava diplomových prací

22. 6. – 26. 6.

Nahlášení požadavků na opravy v ateliérech během letního období (na technické oddělení)

25. 6.

Promoce – diplomanti a doktorandi, kteří v daném akademickém roce absolvovali

28. 6.

Ukončení diplomové výstavy

29. 6. – 3. 7.

Deinstalace výstavy, úklid ateliérů, chodeb a zahrady

1. 7.

Začátek letních prázdnin a letního provozu budov

7. 9. – 11. 9.

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění (termín bude upřesněn)

