
KATEDRA EKONOMICKÝCH A MANAŽERSKÝCH STUDIÍ FF UP 

HARMONOGRAM KEMS FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
HARMONOGRAM NAVAZUJE NA OFICIÁLNÍ HARMONOGRAM FF UP 

Znalost harmonogramu a plnění z něj vyplývajících úkonů je pro studenty a studentky povinné! 
 

1. Harmonogram akademického roku 2022/2023 

1.9.2022-31.8.2023 akademický rok 

1.7.2023-31.8.2023 hlavní prázdniny 
 

5.9.2022 mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok 21/22 

6.9.2022, 15:00 mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG 

19.9.-16.12.2022  výuka v zimním semestru, 

týden od 19.9. je sudý, týden 12.–16.12. je zápočtový, celkem 13 týdnů 

do 31.10.2022 vypsání závěrečných prací (BP, DP) na KEMS1 

2.12.2022 Den otevřených dveří UP (pátek, 8-14 h) 

2.1.-10.2.2023 zimní zkouškové období 

14.1.2023 Den otevřených dveří UP (sobota, 9-14 h) 

13.2.-12.5.2023 výuka v letním semestru, 

týden od 13.2. je lichý, týden 8.5.–12.5. je zápočtový, celkem 13 týdnů 

výuka absolventských ročníků – viz oddíl 4 harmonogramu 

15.5.-30.6.2023 letní zkouškové období 

28.9.22 a 10.5.23 Sportovní dny UP 

6.9.2023 mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý ak. rok 22/23 

7.9.2023, 15:00 mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za minulý ak. rok 22/23 
 

Vánoční prázdniny, konference KEMS a státní svátky (kdy neprobíhá prezenční výuka): 

ZS: St 28.9., Pá 28.10, Čt 17.11., KNOWCON 8. a 9. 12., Vánoční prázd. 19.12.2022–1.1.2023 

LS: Pá 7.4, Po 10.4., Po 1.5., Po 8.5. 
 

2. Přijímací řízení 2022/2023 (na rok 2023/2024) 

do 15. 3. 2023 podání přihlášky pro Bc. studium 

víkendy 13.-14.5.2023, popř. 20.-21.5.2023 přijímací zkoušky na bakalářské studium  

5. 9. 2023 mimořádný termín přijímací zkoušky 
 

3. Univerzitní rozpis termínů předzápisu do IS STAG  2022/2023 (zahr. studenti plus 7 dní) 

ZIMNÍ sem. od Odzáp. do Zápis do LETNÍ sem. od Odzáp. 

do 

Zápis 

do 

1. roč. Bc. 9:00 2.9.22 

24.9.22 

24:00 

26.9.22 

24:00 

1. roč. Bc. 13:00 

19.1.23 

18.2.23 

24:00 

20.2.23 

24:00 

2. roč. Bc. 11:00 14.7.22 2. roč. Bc. 11:00 

3. a vyš. r. Bc. 9:00  14.7.22 3. a vyš. r. Bc. 9:00 

1. roč. NMgr 9:00 6.9.22 1. roč. NMgr a 

Ph.D.  

13:00 

17.1.23 
2. a vyš. r. NMgr 13:00 13.7.22 2. a vyšší roč. 

NMgr  

11:00 

 

Ph.D. 9:00 6.9.22 7.10. 24:00 9.10. 24:00 Ph.D. 9:00 4.3., 

24:00 
6.3., 

24:00 

                                                 
1 Zadání závěrečných prací se týká 2. ročníku Bc. studia. Posluchači se podrobně seznámí se SZŘ UP a navazujícími předpisy 

FF UP a s Pokynem vedoucího KEMS č. 01/2007/2022 ke Státním závěrečným zkouškám na KEMS (viz web KEMS). 

Neznalost obsahu dokumentů je újmou studenta a KEMS na ni nebere zřetel! 
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4.  Organizace státních závěrečných zkoušek 2022/2023 na KEMS FF UP 

SZZk 

v srpnu/ 

září4 

2022 
 

3.6.2022 vypsání termínů SZZk/obhajob (STAG) 

22.6.2022, 11:00 ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních 

povinností (uzavření studia) 

23.6.2022, 11:00 (út) odevzdání a evidence (STAG) BP a DP 

30.8.-3.9.20222 průběh SZZk/obhajob na KEMS 

SZZk 

v lednu 

2023 

11.11.2022 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) 

24.11.2022 (út) odevzdání a evidence (STAG) BP a DP  

12.12.2022 ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) kontrola studijních 

povinností (uzavření studia) 

3.1.-6.1.2023 průběh SZZk/obhajob na KEMS 

 

SZZk 

v květnu/ 

červnu 

2023 

6.4.2023 vypsání termínů SZZk/obhajob (STAG) 

20.4.2023 (čt) termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP 

30.4.2023  nejzazší ukončení výuky v kurzech pro absolventské ročníky3 

11.5.2023 ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) 

kontrola studijních povinností (uzavření studia)3  

22.5.-16.6.2023 průběh SZZk/obhajob na KEMS 

SZZk 

v srpnu/ 

září4 

2023 
Primárně 

opravný 

termín 

2.6.2023 vypsání termínů SZZk/obhajob (STAG) 

29.6.2023 ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních 

povinností (uzavření studia) 

22.6.2023 odevzdání a evidence (STAG) BP a DP 

28.8.-31.8.20235 průběh SZZk/obhajob na KEMS 

 

 

V Olomouci 1. 6. 2022       Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. 

                                                 
2 Termíny pro 6. ročník Bc. a 5. ročník NMgr. studia mohou být vypsány od 25.8, v ohlášených a odůvodněných případech. 

3 Vyučující povinných předmětů doporučených pro třetí ročník bakalářského studia, resp. druhý ročník magisterského studia 

podle konkrétních podmínek (počty studentů, rozsah zkoušení apod.) rozhodne o organizaci kurzu. Termíny zkoušek lze 

vypisovat již od 11. 4. 2023. Platí, že bude dodržen obsah kurzu v souladu s akreditací oboru a studenti budou o organizaci 

kurzu řádně informováni. Pokud student, který přistupuje k SZZk, chce navštěvovat volitelný kurz nebo povinný kurz 

doporučený pro jiný ročník, je povinen se před zahájením výuky domluvit s vyučujícím, zda je možno ukončit kurz v 

dřívějším termínu. Rozhodující je stanovisko vyučujícího. Pozdější pokusy o domluvu nemusí být vyučujícím brány 

v potaz! 

4 Na KEMS je srpnový/zářijový termín primárně opravný! Studenti absolventských ročníků, kteří absolvují letní semestr 

posledního ročníku v zahraničí (tj. semestr, po němž bezprostředně hodlají složit SZZk), mohou požádat písemně 

zástupkyni vedoucího KEMS Jaroslavu Kubátovou o povolení zářijového termínu jako prvního řádného. V žádosti uvedou 

harmonogram svého studia v zahraničí (v ČJ či v AJ). Žádost musí být doručena do konce března příslušného semestru. 

Rozhodnutí bude studentovi/studentce sděleno do konce dubna. Lhůty jsou nepřekročitelné. Neoprávněně přihlášení 

studenti nebudou k SZZk připuštěni. 

5 Termíny pro 6. ročník Bc. a 5. ročník NMgr. studia mohou být vypsány od 24.8, v ohlášených a odůvodněných případech. 


