Harmonogram IS STAG 2012-2013

Harmonogram IS/STAG pro akademický rok 2012 / 2013
Upozornění:
Při změně zkratky katedry, rušení či vytváření kateder, fakult a ústavů je mezním termínem pro zavedení změny do datových
struktur IS/STAG datum ukončení aktualizace studijních plánů pro příští akademický rok - 15. únor 2013.
Září 2012
Převod zapsaných uchazečů z přijímacího řízení do 1. roku studia
Ukončení předběžného zápisu na akademický rok 2012/2013
Poslední termín zadání známek katedrami
Zápis do studia pro akademický rok 2012/2013
Burza rozvrhových akcí pro zimní semestr 2012/2013
Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2012/2013 do
akademického roku 2013/2014 a aktualizace předmětů pro akademický
rok 2013/2014katedrami
Říjen 2012
Poslední termín pro úpravu a doplnění obsahu předmětu, předpokladů,
způsobilostí, požadavků na studenta, metod, literatury, zařazení k oborům
vzdělávání, časové náročnosti pro zimní semestr akademického roku
2012/2013

12.9.2012
16.9.2012
16.9.2012
17.9.2012-27.9.2012
17.9.2012 - 7.10.2012

Studijní referentky
Děkani fakult
Vedoucí kateder
Studijní referentky
Děkani fakult

od 1.10.2012

Proděkani pro pedagogickou
činnost a vedoucí kateder

5.10.2012

Vedoucí kateder, garanti
předmětů

do 31.10.2012

Proděkani pro pedagogickou
činnost

Zahájení evidence uchazečů o studium pro akademický rok 2013/2014

od 1.11.2012

Studijní referentky

Poslední termín editace údajů pro sběr SIMS
Leden 2013

5.11.2012

Studijní referentky

Nastavení parametrů přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014
Listopad 2012

Ukončení kopírování předmětů akademického roku 2012/2013 do
akademického roku 2013/2014, ukončení vkládání nových předmětů a
změn ve skladbě a rozsahu předmětů. Od tohoto data lze upravovat již jen do 18.1.2013
obsah předmětu, předpoklady, způsobilosti, požadavky na studenta,
metody, literaturu, zařazení k oborům vzdělávání, časová náročnost.
Převedení studentů, kteří budou skládat státní zkoušky v lednu 2013, do
modulu Absolvent včetně kontroly údajů
Upřesňující předběžný zápis pro letní semestr akademického roku
2012/2013
Kopie studijních plánů z akademického roku 2012/2013 do
akademického roku 2013/2014 a jejich aktualizace
Únor 2013
Tisky diplomů a dodatků k diplomům
Burza rozvrhových akcí pro letní semestr 2012/2013
Hodnocení kvality výuky - anketa pro zimní semestr 2012/2013

do 11.2.2013
18.2.2013 - 3.3.2013
18.2.2013 - 17.3.2013

Ukončení aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2013/2014

do 15.2.2013

Poslední termín pro úpravu a doplnění obsahu předmětu, předpokladů,
způsobilostí, požadavků na studenta, metod, literatury, zařazení k oborům
vzdělávání, časové náročnosti pro letní semestr akademického roku
2012/2013
Březen 2013
Ukončení evidence uchazečů o studium v 1. kole přijímacího řízení pro
akademický rok 2013/2014
Květen 2013
Převedení studentů, kteří budou skládat státní zkoušky v červnu 2013, do
modulu Absolvent včetně kontroly údajů
Ukončení definitivní verze rozvrhu pro zimní a letní semestr akademického
roku 2013/2014
Červen 2013
Předběžný zápis studentů pro akademický rok 2013/2014
Tisky diplomů a dodatků k diplomům
Hodnocení kvality výuky - anketa pro letní semestr 2012/2013
Červenec 2013
Převedení absolventů do archivu
Srpen 2013
Předběžný zápis studentů pro akademický rok 2013/2014

V Liberci 11.5.2012

Proděkani pro pedagogickou
činnost a vedoucí kateder,
garanti předmětů

do 4.1.2013

Studijní referentky

26.1.2013 - 17.2.2013

Děkani fakult

od 21.1.2013

Proděkani pro pedagogickou
činnost
Děkani fakult
Děkani fakult
Studentská komora
Akademického senátu TUL
Proděkani pro pedagogickou
činnost

22.2.2013

Vedoucí kateder, garanti
předmětů

do 31.3.2013

Studijní referentky

do 17.5.2013

Studijní referentky

do 31.5.2013

Rozvrháři

8.6.2013 - 14.7.2013
do 21.6.2013
24.6.2013 - 23.8.2013

Děkani fakult
Děkani fakult
Studentská komora
Akademického senátu TUL

do 19.7.2013

Studijní referentky

od 24.8.2013

Děkani fakult

Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
prorektor
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