Instrukce k ukončení AR 2019/2020 na FAMU
Vážené studentky, vážení studenti,
s ohledem na nestandardní průběh letního semestru běžícího akademického roku Vám zasíláme instrukce,
které by Vám měly pomoc s tím, jak studium v tomto roce úspěšně ukončit. Z tohoto důvodu prosím věnujte
níže uvedeným informacím patřičnou pozornost.
První část instrukcí se týká narušené doby studia, a co z toho pro studenty vyplývá. Druhá část obsahuje
konkrétní informace o několika opatřeních, která by Vám ukončení studia tento rok měla zjednodušit.
1)

Doba narušeného studia (DNS)

Co to znamená?
Doba studia v období od 1. 3. do 31. 8. 2020 byla legislativně označena za DNS. Tato doba se nezapočítává se
do:
doby studia pro stanovení poplatku za delší studium (doba, než se začnou vyměřovat poplatky, se
prodlouží o 6 měsíců)
maximální doby studia pro splnění studijních povinností (max. doba studia se prodlužuje o 6 měsíců;
max. doba studia je na FAMU u bakalářských programů 6 let a magisterských 4 roky)
Co z toho plyne?
vyměřování poplatků v červenci neproběhne
na konci ZS AR 2020/2021 bude možné konat mimořádné státnice (SZZ)
zohlednit DNS před podáváním žádostí o přerušení studia či o individuální studijní plán (rozložení), je
totiž možné, že díky DNS nebudou žádosti nutné
má-li student v DNS studium přerušené nezapočítává se tato doba do celkové doby přerušení, pokud o
to požádá studijní oddělení
2)

Uzavření AR 2019/2020 na FAMU

nerealizované moduly bude možné nahradit mimořádnými moduly; jejich konání se plánuje na
červenec (budou vypsány v týdnu od 20. 6., zde), výběr některých zde:
300MMP / Mimořádný přínos / bližší specifikace v KOS
300MVKHD / Vybrané kapitoly z herního designu / 15.7. / prezenčně / série přednášek
300MPPS / Prague Pride Stream / v průběhu července / praktické

KONEC ZÁPISU BUDE 3 DNY PŘED KONÁNÍM MODULU!
dva mimořádné moduly nabízíme rovněž ve spolupráci s Centrem pohybové přípravy:
2. 7. / TAI-CHI / 10 - 13 hod / Michael Kňažko / Stromovka / 703TAI
14. 7. / Beachvolejbal /15 - 16,30 hod / Simona Fiřtová / Žluté lázně / 703VOL
odevzdávání diplomových prací v mimořádných termínech: 21 dní před termínem SZZ (diplomové
práce); 14 dní před termínem SZZ (bakalářské práce)

Nejbližší důležité termíny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů:
31. 7. / Konec řádného zkouškového období za LS 2019/20
1. 9. / Termín odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího mg. studia 2020/21
11. 9. / Ukončení zápisů atestací za LS do KOS
25. 9. / Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia pro ak. rok 2020/21
30. 9. / Termín pro ukončení natáčení pro cvičení letního semestru ve Studiu FAMU
2. 10. / Náhradní termín pro zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia pro ak. rok 2020/21
31. 10. / Vyúčtování a ukončení výroby cvičení prezentovaných na klauzurní nebo státní závěrečné zkoušce
Pokud máte s ukončením tohoto akademického roku nějaký problém, konzultujte ho s předstihem.
V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na vedení svých kateder nebo na studijní oddělení,
případně na proděkana pro studijní záležitosti.
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