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V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice 
stanovuji po dohodě s děkany fakult harmonogram akademického roku 2021/2022 takto:  
 
akademický rok 2021/2022 trvá od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 a je členěn na:  
 

zimní semestr, který trvá od 1. září 2021 do 13. února 2022 

Členění zimního semestru Termín od Termín do Zkratka 
Přípravné období 1. 9. 2021 19. 9. 2021 PZS 
Zimní výukové období 20. 9. 2021* 19. 12. 2021  ZS 
Zimní prázdniny 20. 12. 2021 2. 1. 2022 ZP 
Zimní zkouškové období 3. 1. 2022 13. 2. 2022 ZZ 
 

letní semestr, který trvá od 14. února 2022 do 31. srpna 2022 

Členění letního semestru Termín od Termín do Zkratka 
Letní výukové období  14. 2. 2022* 15. 5. 2022 LS 
Letní zkouškové období  16. 5. 2022 3. 7. 2022 LZ 
Letní prázdniny  4. 7. 2022 14. 8. 2022 LP 
Letní zkouškové období  15. 8. 2022 31. 8. 2022 LZ 
* podle potřeb fakult lze zahájit výuková období zimního a letního semestru v odlišných termínech a 
příslušným způsobem případně upravit i ostatní termíny 
 
1. září 2022 bude zahájen další akademický rok 2022/2023. 
 
Jednotlivé fakulty zpracují v souladu se stanoveným časovým rozvržením akademického roku 
2021/2022 a s ustanovením čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice 
harmonogram fakulty, ve kterém upřesní vlastní termíny, stanoví další aktivity (zejména 
termíny přijímacích a státních závěrečných zkoušek) a organizaci akademického roku na 
fakultě. 
 
Oznámení rektora nabývá platnosti a účinnosti dnem 7. prosince 2020. 
 
 
V Pardubicích dne 7. prosince 2020  
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