Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 7. kv tna 2008

VYHLÁŠKA D KANA FEL . 8 - 2007/08
O STÁTNÍCH ZÁV RE NÝCH ZKOUŠKÁCH A PROMOCÍCH
V BAKALÁ SKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA FEL
Z U V PLZNI V AKADEMICKÉM ROCE 2007/08
1. Stanovuji následující  ádné termíny státních závre ných zkoušek (dále SZZ) v bakalá ských
studijních programech B2612 ”Elektrotechnika a informatika” a B2644 „Aplikovaná elektrotechnika“
prezen ní a kombinované formy studia na Fakult  elektrotechnické ZU v Plzni.
Písemná ást SZZ
Obor 2612R019 Elektronika a telekomunikace (+EAT)
Obor 2602R007 Elektrotechnika a energetika (+ELE)
Obor 2602R010 Komer ní elektrotechnika (+KOE)
Obor 3904R015 Technická ekologie (+TEK)
Obor 2602R006 Elektrotechnika (+ELT)
Obor 2602R001 Aplikovaná elektrotechnika (+AEL)

28. – 29. 3 2008

Ústní ást SZZ a obhajoba bakalá ské práce (obor-komise-termín-garantující katedra):
Elektronika a telekomunikace (+EAT)
Komise . 1,2,3 23. až 26. 6.2008 KAE
Elektrotechnika a energetika (+ELE, +ELT)
Komise . 1 a 2 23. až 26. 6.2008 KEV, KEE
Komer ní elektrotechnika (+KOE)
Komise . 1,2,3 23. až 26. 6.2008 KET
Technická ekologie (+TEK)
Komise . 1 a 2 23. až 26. 6.2008 KEE
Aplikovaná elektrotechnika (+AEL) P + K
Komise . 1 a 2 23. až 26. 6.2008 KEE
Jmenovitý a asový rozpis obhajob a SZZ bude vyvšen na d kanátu FEL, na garantující kated e a p ed
místností konání nejpozd ji v pátek 20. 6. 2008.
Termíny reprobací budou stanoveny d kanem FEL po ukon ení  ádného termínu SZZ, a to bu  na
konec srpna a za átek zá í 2008 (výjime n ) nebo na  ádný termín státních zkoušek v ak. r. 2008/09
( erven 2009).
O konání SZZ v náhradním termínu musí student písemn  požádat prost ednictvím studijního odd lení
d kana FEL nejpozd ji do 18. 6. 2008. Dkan rozhodne o konání opravného termínu SZZ a obhajoby BP
bu  v zá í 2008 nebo až v ervnovém termínu ak.r. 2008/09 a studentovi do té doby p eruší studium
(pokud má spln ny všechny povinnosti dané u ebním plánem oboru).
2. Na základ  návrhu schváleného vdeckou radou FEL jmenuji složení komisí pro státní závre né
zkoušky, které je zve ejn no na ú ední desce FEL a na vývskách garantujících kateder.
3. Mezní termín pro odevzdání bakalá ské práce (dále jen BP) podle odst. IV písm. B Vyhlášky d kana
FEL . 1 - 2007/2008 je 30. 5. 2008. Student m že ve zd vodn ných mimo ádných p ípadech požádat
d kana o náhradní termín odevzdání bakalá ské práce (do 30. 6. 2008). Pokud d kan žádosti vyhoví,
ur í zárove termín konání SZZ.
4. a) Pro vypracování bakalá ské práce a konání státní závre né zkoušky platí Smrnice d kana FEL o
státních závre ných zkouškách na FEL ZU v Plzni ze dne 10. 4. 2006 (dále jen Smrnice d kana
FEL) a Metodický pokyn pro zpracování diplomové (bakalá ské) práce ze dne 4. 4. 2007.
b) Podle rozhodnutí vdecké rady Fakulty elektrotechnické ZU se státní závre ná zkouška skládá
z prezentace a obhajoby BP a kombinované SZZ (písemná ást a ústní ást). Studenti, kte í získali
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nižší po et bod z písemné ásti SZZ budou povinn  zkoušeni p i ústní ásti SZZ i z tématiky
teoretické elektrotechniky, ostatní podle tématických okruh otázek, které jsou zve ejn ny na
webs.zcu.cz/fel/statnice/. Obhajoba BP a kombinovaná SZZ jsou hodnoceny samostatn  a celá státní
závre ná zkouška je hodnocena výslednou známkou v souladu s l. 5 Smrnice d kana FEL.
5. Ihned po získání všech zápo t a složení zkoušek za poslední ro ník studia (mezní termín do 19. 6.
2008) se každý student co nejd íve dostaví s indexem na studijní odd lení FEL. (Bez uzav ení indexu
a ov ení spln ní podmínek studia na stud. odd. FEL nelze ústní ást státní záv. zkoušky konat.)
6. Studenti, kte í v pr b hu studia splnili podmínky absolvování n kterého z certifikátových program
vypsaných na ZU, požádají garanta programu (garantující fakultu prost ednictvím jejího studijního
odd lení) o vystavení certifikátu a oznámí tuto skute nost nejpozd ji do termínu konání SZZ své
studijní referentce. Tito absolventi pak obdrží spolu s diplomem certifikát o rozší ení své kvalifikace.
7. Absolventi se po státní závre né zkoušce dostaví na studijní odd lení FEL, a to bu  ihned nebo ve
dni, který následuje po dni vykonání státní závre né zkoušky!! Zde podepíší evidenci absolvent ,
budou vy azeni ze seznamu student a p evezmou zp t sv j index. Zárove je nutné p edložit na
studijním odd lení potvrzení o odevzdání vyp j ených skript, knih i další literatury a o vrácení
identifika ní karty studenta. Absolventi studia oboru +EAT a +ELE se dostaví ke studijní referentce
pí Šafránkové, absolventi oboru +KOE, +TEK a +AEL prezen ní ke studijní referentce pí Jandíkové a
absolventi AEL kombinovaného studia k pí Lepi ové.
Každý absolvent zaplatí v pokladn  ZU nebo bankovním p íkazem na ú et ZU FEL, Univerzitní
8, 306 14 Plze u Komer ní banky Plze , . ú tu 4811530257, sm r. kód banky 0100, variabilní
symbol 2275000608, konstantní symbol 0379, specifický symbol tvo í Vaše rodné íslo bez
poml ek a lomítka, ástku 500,- K za výlohy související s ukon ením studia (diplom, desky,
oznámení o promoci, vstupenky na promoci, režie) a za fotografie z pr b hu promoce.
8. Oborové katedry FEL pov ené organizací státních závre ných zkoušek zabezpe í informaci
student i len státních zkušebních komisí o harmonogramu státních zkoušek, napíší protokol o SZZ,
zavedou údaje o SZZ do databáze, zkompletují materiály ze státních závre ných zkoušek a v náležité
form je p edají na studijní odd lení FEL nejpozd ji následující pracovní den po konání SZZ
z p íslušného dne.
9. Všichni absolventi vyplní na studijním odd lení FEL eviden ní kartu se základními údaji (bydlišt ,
budoucí zamstnavatel apod.) a budou ji v dalším období písemnou, telefonickou i e-mailovou
formou pr b žn  aktualizovat.
10. a) Promoce absolvent všech bakalá ských obor se uskute ní ve dnech 8. a 9. ervence 2008
v posluchárn  EP 130, Univerzitní ul.26 v následujícím ase:
Za átek
Sraz
obor
datum
promoce
absolvent
+ELE 1. skupina
8. 7. 2008
9.30 hod.
8.20 hod.
+ELE 2. skupina
8. 7. 2008
11.30 hod.
10.20 hod.
+EAT 1. skupina
8. 7. 2008
13.30 hod.
12.20 hod.
+EAT 2. skupina
8. 7. 2008
15.30 hod.
14.20 hod.
+EAT 3. skupina
8. 7. 2008
17.30 hod.
16.20 hod.
obor

datum

+KOE (písmena A až N)
9. 7. 2008
+KOE (písmena O až Z)
9. 7. 2008
+TEK
9. 7. 2008
+ AEL denní + AEL komb. studium
9. 7. 2008
P esné rozd lení absolvent do skupin pro promoce
na stud. odd. FEL.

Za átek
promoce
9.30 hod.
11.30 hod.
14.00 hod.
16.00 hod.
bude stanoveno po 20.

Sraz
absolvent
8.20 hod.
10.20 hod.
12.50 hod.
14.50 hod.
6. 2008 a zve ejn no

b) Všichni absolventi se shromáždí nejpozd ji 1.10 hod. p ed za átkem p íslušné promoce v prostoru
u recepce v budov FEL ZU v Plzni. Na promoci se dostaví ve slavnostním spole enském oble ení.
Absolventi, kte í se dostaví pozd  nebo nevhodn  oble eni, se nebudou moci promoce zú astnit.
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11. a) Bhem promoce bude zajišt no fotografování (není proto povolen pohyb soukromých fotograf
v pr b hu promoce po sálu).
b) Pro diváky bude vstup do sálu umožn n 20 min. p ed za átkem promoce. Hosté musí zaujmout
místa v hledišti nejpozd ji 5 minut p ed za átkem slavnostního ob adu (sedadla nejsou íslována).
c) Bhem promoce musí mít všichni absolventi i hosté vypnuté mobilní telefony!
12. Pozvánky na promoce, které budou zárove vstupenkami, budou k dispozici na studijním odd lení
FEL. (Pro každého absolventa zdarma 5 vstupenek, obdrží je po p edložení dokladu o zaplacení výše
uvedené ástky 500,- K  a po p edložení všech potvrzení o vypo ádání všech výše uvedených
pohledávek ze strany ZU.)
13. P ípadné další informace podá studijní odd lení Fakulty elektrotechnické, p íp. vedoucí stud. odd.
FEL Ing. Petr Martínek.
Vedení FEL p eje všem studentkám a student m úsp šné zvládnutí závru studia.
doc. Ing. Ji í Kotlan, CSc.
d kan FEL
P.S.
Pro p ijímání do navazujícího magisterského studia FEL pro r. 2008/09 platí následující hlavní
termíny:
Studenti, kte í podali ve stanoveném termínu do 20. 4. 2008 p ihlášku ke studiu v navazujícím Mgr.
studiu na FEL ZU, budou na základ  návrhu p ijímací komise rozhodnutím d kana:
a. p ijati bez p ijímací zkoušky v 1. kole – oznámení do 18. 6. 2008
b. p ijati bez p ijímací zkoušky ve 2. kole (p íp. i na obor, který uvedli v p ihlášce jako alternativní) – po
prob hnutí SZZ - oznámení do 2. 7. 2008
c. p ijati na základ  ústních p ijímacích zkoušek, které se konají 3. a 4. 7. 2008
- ústní p ijímací zkoušky se konají na katedrách garantujících daný studijní obor podle rozpisu, který
bude zve ejn n do 2. 7. 2008 na d kanátu FEL,
- 3. 7. 2008 cca od 9.00 hod. se konají ústní p ijímací zkoušky v oborech, které si uchaze i uvedli jako
1. prioritu – zve ejn ní výsledk po 15.00 hod.,
- 4. 7. 2008 cca od 9.00 hod. se konají ústní p ijímací zkoušky pro uchaze e nep ijaté na 1. prioritní
obor – tedy v náhradních oborech,
- oznámení o výsledku p ij.  ízení bude zasláno do 11. 7. 2008.
d. nep ijati na základ  ústní p ij. zkoušky a návrhu p ijímací komise – oznámení 13. 7. 2008 – možnost
odvolání (odvolací komise zasedá 7. 8. 2008).
P ijímací komise m že studentovi doporu it zapsání n kterých p edmt pot ebných pro studium
v NMgr., které student neabsolvoval v Bc. studiu (zejména pokud je p ijat na obor odlišný od jeho Bc.
studia). Je v zájmu studenta, aby toto doporu ení respektoval a chyb jící znalosti si absolvováním t chto
p edmt doplnil.
Studenti, kte í se ucházejí o navazující Mgr. studium FEL, si mohou po p ijetí provést p edzápis pro ak.r.
2008/09.
SLEDUJTE P ESNÉ POKYNY A INFORMACE NA VÝV SKÁCH D KANÁTU FEL.
Vedení FEL
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