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2       Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-21/03 

 

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob  

na PdF UP v akademickém roce 2020/2021. 

 
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 
Na základě současného epidemiologického stavu  

a dalšímu předpokládanému vývoji omezení došlo 

k úpravě mezních termínů pro splnění studijních 

povinností, termínů státních závěrečných zkoušek  

a obhajob kvalifikačních praví.  

 

Článek 2 
Termíny 

 
1. Mezní termíny státních závěrečných zkoušek  

a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 

2020/2021. 

 
Řádný termín: 

 
Jarní:  

Mezní termín splnění studijních povinností byl 

prodloužen ze stávajícího termínu na: 

 

30. 4. 2021 

 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 

 

17. 5. – 31. 5. 2021 

 
Podzimní:  

Mezní termín pro splnění studijních povinností byl 

prodloužen ze stávajícího termínu na: 

  

2. 7. 2021 

 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 

 

30. 8. – 15. 9. 2021 

 
V mimořádných případech, kdy z objektivních 

epidemiologických důvodů pro vybrané studijní 

programy nebude možné splnit povinnosti do 

počátku července, může být tento termín na základě 

výjimky udělené děkankou PdF posunut do  

16. 8. 2021. Uvedené posunutí se týká celých 

skupin studentů konkrétních studijních programů,  

a to na základě stanoviska garanta studijního 

programu a vedoucího garantujícího pracoviště. 

 
Mimořádný termín:  
 
Letní: 
Mezní termín splnění studijních povinností byl 

prodloužen ze stávajícího termínu na: 

 

4. 6. 2021 

 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby: 

 

21. 6. –  2. 7. 2021 

 
2. Student se může s ohledem na vlastní potřeby 

přihlásit na kterýkoliv termín obhajob 

kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek. 

Termín, na který se student nepřihlásí, nepropadá. 

                                                                                                  
  

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího 

vydání i účinnosti dnem 18. 3. 2021. 
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