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15.11.2018 Zveřejnění termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu 

23.11.2018 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 2. a 3. blok  

8:00 hod, 3.39 

Do 13.12.2018 

Do 11 hodin 
Odevzdání bakalářských a diplomových prací (zimní termín)*) 

Do 13.12.2018 

Do 11 hodin 
Ukončení přihlašování na státní bak./mag. zkoušku a na obhajobu 

bak./mag. diplomové práce ve STAGu**) 

Do 13.12.2018 

Do 11 hodin 
Kontrola studijních povinností, uzavření studia***) 

Odevzdání volitelných, příp. losovaných státnicových témat se seznamem 

prostudované literatury k ústní SZZk/SBZk****)   

4.1.2019 

 
Morphosyntax 1 –zápočtový test, 1. ročník 

10:00 hod., 3.05 

7.1.2019 

 

Forschungsprobleme der Syntax – II. blok, písemná část zkoušky 

9:00 hod., 3.39 (ústní část 8. 1. od 9:00 v míst. 3.40) 

9.1.2019 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – NĚMČINA SE 

ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD – PRAKTICKÁ ČÁST 

9:00 hod., prostory katedry 

10.1.2019 Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur – 1. ročník 

10:00 hod., 3.05 

11.1.2019 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 2. a 3. blok  

8:00 hod, 3.39 

17.1.2019 Einführung in die Sprachwissenschaft – 1. ročník 

10:00 hod., 3.05 

17.1.2019 Forschungsprobleme der Morphologie – II. blok, písemná část zkoušky 

9:00 hod., 3.39 (ústní část 18. 1. od 9:00 v míst. 3.40) 

21.1.2019 OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 

8:00 hod., prostory katedry 

22.1.2019 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

8:00 hod., prostory katedry 

23.1.2019 

 

MAGISTERSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

8:00 hod., prostory katedry 

24.1.2019 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – NĚMČINA SE 

ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD – ÚSTNÍ ČÁST 

8:00 hod., prostory katedry 

25.1.2019 

 

BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JEDNOOBOROVÉ 

STUDIUM FILOLOGIE – MODULOVÉ ZKOUŠKY 

8:00 hod., prostory katedry 

29.1.2019 Forschungsprobleme der Syntax – II. blok, písemná část zkoušky 

9:00 hod., 3.39 (ústní část 30. 1. od 9:00 v míst. 3.40) 

31.1.2019 Forschungsprobleme der Morphologie – II. blok, písemná část zkoušky 

9:00 hod., 3.39 (ústní část 1. 2. od 9:00 v míst. 3.40) 

1.2.2019 Morphosyntax 1 - zápočtový test, 1. ročník, opravný termín 

10:00 hod., 3.39 

5.2.2019 Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur – 1. ročník, 

opravný termín 

10:00 hod., 3.39 

7.2.2019 

 

Einführung in die Sprachwissenschaft – 1. ročník, opravný termín 

10:00 hod., 3.39 

 



 
 

*)  Práce se musí vložit do STAGu , student si vytiskne potvrzení dokladující úspěšnost vložení a podepsaný. 

Formulář spolu se dvěma výtisky v pevné vazbě a s jedním vyhotovením na elektronickém nosiči odevzdá na 

stud. odd. – podrobněji viz Směrnice děkana č. 02/2007 čl. 4. (Info také na 

http://www.germanistika.upol.cz/studium/mdp_a_bdp.html) 

 

**)  Pozor!! Nestihnete-li tento termín přihlášení, STAG vás nepustí ke státnici!  

 

***)  Upozorňujeme studenty, že již není nutné odevzdávat na SO „Zápisový list A“ ke kontrole studia!!! 

Student je povinen si zkontrolovat, že má do termínu zapsáno splnění všech absolvovaných předmětů (datum 

a správné zakončení). Pokud bude mít student, dle Studijního a zkušebního řádu UP, splněné všechny 

požadované studijní povinnosti, může být připuštěn ke SZZk a obhajobě.  

****) Pozor! Nově se volitelná nebo losovaná témata k ústní části státní závěrečné zkoušky musí 

odevzdat (volitelná témata musí být zkontrolovaná/zkonzultovaná) již ve stejném termínu jako je 

termín přihlášení na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu! Témata se odevzdávají na sekretariátu 

katedry (případně je lze poslat emailem).  

 

http://www.germanistika.upol.cz/studium/mdp_a_bdp.html

