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Zkouškové období II.     17. 8. – 13. 9. 2020 

Hodnocení studia předmětů musí být zkoušejícími zapsáno do IS STAG. 

Kontrola výsledků studia akademického roku 2019/2020 a zápis  

do akademického roku 2020/2021 
 

Studenti jsou povinni se v níže uvedených termínech dostavit ke kontrole studijních 

výsledků osobně nebo výjimečně pověřit jinou osobu, která se prokáže ověřenou plnou 

mocí.   

 

Bakalářské studium:     

14. 9. 2020 od 9.00 hod. do 2. ročníku Anglický jazyk pro OP (Bc.) 

pondělí    do 2.+ 3. ročníku Spisová a archivní služba (Bc.)  

    do 2.+ 3. ročníku Ochrana hmotných památek+Hist.(Bc.)   

do 2.+ 3. ročníku Sociální a kulturní antropologie (Bc.) 
 

         od 13.00 hod. do 3. ročníku  Anglický jazyk pro OP (Bc.) 

do 2.+ 3. ročníku Slavistická stud. zemí EU + Hist. (Bc.) 

do 2.+ 3. ročníku Kulturní dějiny (Bc.) 

 

15. 9. 2020 od 9.00 hod. do 2.+3. ročníku AJ-specializace v pedagogice (Bc.) 

úterý    do 2.+ 3.ročníku Historicko-literární studia (Bc.)  

    do 2. ročníku Humanitní studia (Bc.)  
 

          od 13.00 hod. do 2.ročníku Německý jazyk pro OP + Filozofie (Bc.) 

do 2.+ 3. ročníku Německý jazyk pro OP (Bc.)  

do 3. ročníku  Humanitní studia (Bc.) 

 

16. 9. 2020 od 9.00 hod. do 2. ročníku Anglický jazyk +Religionistika (Bc.) 

středa    do 2. ročníku Anglický jazyk +Filozofie (Bc.) 

do 2. ročníku Filozofie +Anglický jazyk (Bc.) 

do 2. ročníku Německý jazyk pro OP + Anglický jazyk (Bc.) 

do 2. ročníku Polština +Anglický jazyk (Bc.) 
 

    do 2.+ 3. ročníku Filozofie (Bc.) 

    do 2.+ 3. ročníku Religionistika (Bc.)  

 

         od 13.00 hod. do 3. ročníku Anglický jazyk pro OP +SSEUP (Bc.) 

    do 3. ročníku Anglický jazyk pro OP +Filozofie (Bc.) 

do 3. ročníku Anglický jazyk pro OP +Religionistika (Bc.) 

 



Navazující studium: 
17. 9. 2020       od 9.00 hod. do 2. ročníku Anglická filologie (Mgr.) 

čtvrtek     Kulturní dějiny (Mgr.) 

Sociální antropologie (Mgr.) 

Učitelství AJ (Mgr.) 

 

                        od 13.00 hod. do 2. ročníku Filozofie (Mgr.) 

Religionistika  (Mgr.)  

Resocializační pedagogika (Mgr.) 

 

     

  

Elektronické zápisy předmětů pro akademický rok 2020/2021 

 
Od 14. 9. 2020 přes studijní agendu IS STAG dle pokynu FF na studentském intranetu. 
 

 

 

V Pardubicích dne 2. 9. 2020 
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