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 5. 9. – 8. 9. 2023 + 15. 9. 2023  zápis 1. ročníků bc. studia + náhradní termín 

 4. 9. 2023 + 11. 9. 2023  zápis 1. ročníků mgr. studia + náhradní termín 

 1. 9. – 22. 9. 2023  zápis vyšších ročníků bc. a mgr. do zimního semestru 

 25. 9. 2023  začátek akademického roku 

 22. 9. 2024  konec akademického roku 

 

 Dny otevřených dveří  25. 11. 2023 (sobota) 
 27. 1. 2024 (sobota)  

 Děkanské volno  29. 9. 2023 (pátek, lichý) – výuka zrušena 

 Promoce absolventů bc. a mgr. studia  18. – 22. 9. 2023 

 Imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia   27. 9. 2023 (středa, lichá) – výuka prvních ročníků 
 bc. studia zrušena 

 Podání přihlášek do doktorského studia  listopad 2023 až leden 2024 

Letní semestr 
 19. 2. – 17. 5. 2024  výuka letního semestru 

 do 31. 3. 2024  termín pro přihlášení k bakalářské SZZ pro 06/2024 v IS KOS,  
 příp. na studijním odd. (všechny programy) 

 do 20. 5. 2024 
 do 24. 5. 2024 
 do 20. 5. 2024 
 do 24. 5. 2024 

 termín pro odevzdání diplomové práce v IS KOS  
 termín pro odevzdání diplomové práce na katedře 
 termín pro odevzdání bakalářské práce v IS KOS 
 termín pro odevzdání bakalářské práce na katedře 

Zimní semestr 
 25. 9. – 22. 12. 2023  výuka zimního semestru  

 do 31. 10. 2023 
 termín pro přihlášení k bakalářské SZZ v IS KOS pro 02/2024, 
 příp. na studijním odd.  
 (neplatí pro program AS – termín pro AS v lednu viz níže) 

 25. 12. 2023 – 7. 1. 2024  zimní prázdniny 

 do 8. 1. 2024 
 do 12. 1. 2024 
 do 8. 1. 2024 
 do 12. 1. 2024 

 termín pro odevzdání diplomové práce v IS KOS  
 termín pro odevzdání diplomové práce na katedře 
 termín pro odevzdání bakalářské práce v IS KOS  
 termín pro odevzdání bakalářské práce na katedře 

 do 19. 1. 2024  termín pouze pro program AS pro přihlášení k bakalářské SZZ  
 pro 02/2024 (pouze obhajoba) na studijním oddělení 

 do 19. 1. 2024   termín pro přihlášení k magisterské SZZ pro 02/2024 v IS KOS, 
 příp. na studijním odd. (všechny programy) 

 8. 1. – 16. 2. 2024  zkouškové období 

 8. 1. – 9. 2. 2024  zkouškové období pro zahraniční studenty Erasmus odjíždějící po ZS  
 (doporučené zahraničním odborem R ČVUT) 

 5. 2. – 16. 2. 2024  státní závěrečné zkoušky bc. a mgr. studia (všechny programy) 

 1. 2. – 16. 2. 2024  zápis do letního semestru bc. a mgr. studia 

 Přesuny výuky:  20. 11. 2023 (po, liché)  výuka jako v PÁTEK SUDÉHO týdne    

Anketa hodnocení výuky  
 18. 12. 2023 otevření ankety pro studenty 
 19. 2. 2024  uzavření pro studenty / otevření pro reakce vyučujících 
   4. 3. 2024  zpřístupnění výsledků včetně komentářů vyučujících 
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 do 27. 5. 2024   termín pro přihlášení k magisterské SZZ pro 06/2024 v IS KOS,  
 příp. na studijním odd. (všechny programy) 

 20. 5. – 28. 6. 2024  zkouškové období 
 17. 6. – 28. 6. 2024  státní závěrečné zkoušky bc. a mgr. studia (všechny programy) 

 28. 6. 2024  termín pouze pro program AS pro přihlášení k bc. SZZ z tematických  
 okruhů pro 09/2024 na studijním odd. 

 9. 9. - 13. 9. 2024  SZZ bakalářského programu AS – zkoušky z tematických okruhů 
 1. 7. – 31. 8. 2024  letní prázdniny, praxe, výcvikové kurzy 

 Přesuny výuky: 
 30. 4. 2024 (út, sudé)  výuka jako ve STŘEDU LICHÉHO týdne 
   2. 5. 2024 (čt, sudý)  výuka jako ve čtvrtek LICHÉHO týdne 
   3. 5. 2025 (pá, sudý)  výuka jako v pátek LICHÉHO týdne 

Anketa hodnocení výuky  
 13. 5. 2024 otevření ankety pro studenty 
 23. 9. 2024  uzavření pro studenty / otevření pro reakce vyučujících 
 7. 10. 2024  zpřístupnění výsledků včetně komentářů vyučujících 

 

 Rektorský den  14. 5. 2024 (úterý, sudé) – z výuky jsou omluveni 
 všichni, kdo se aktivně účastní sportovních akcí 

 Děkanské volno  28. 3. 2024 (čtvrtek, lichý) – výuka zrušena 

 Přijímací zkoušky bakalářského studia   červen 2024 

 Přijímací zkoušky magisterského studia  květen 2024 

 Promoce absolventů magisterského studia:  3. 4. 2024 

 Promoce absolventů bc. a mgr. studia:   18. – 22. 9. 2023 

 Podání přihlášek do doktorského studia  duben až květen 2024 

 
Sudý, resp. lichý týden výuky odpovídá sudému, resp. lichému týdnu v kalendářním roce. 
 

Časový plán akademického roku 2023/2024 FSv ČVUT v Praze vyhlašuji v souladu s čl. 2 odst. 4 
Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze. 
 
23. 3. 2023 
 prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
 děkan 


