Fakulta elektrotechnická

V Plzni dne 12. b ezna 2008
.j. DFE - 148/08

VYHLÁŠKA D KANA FEL . 1 - 2008/09
o organizaci akademického roku 2008/09 na FEL Z U
I. Stanovuji „harmonogram studijního roku 2008/09 na FEL ZU v Plzni“ a limitní termíny jím
ur ené tak, jak je uvedeno v p ílohách této vyhlášky (Harmonogramy).
II. 1. Potvrzuji platnost „Studijního a zkušebního  ádu ZU“ a s ním souvisejícího kreditního
systému pro všechny studenty FEL ZU s tím, že v rámci své kompetence up es uji zn ní
l.16, odst. 3 tohoto  ádu takto:
„Student FEL ZČU si může v ak. roce 2008/09 zapsat v rámci studia na FEL předměty
v rozsahu nejvýše 70 kreditů, přičemž minimálně 75% kreditů zapsaných v jednom
akademickém roce musí být povinné a povinně volitelné předměty ze studijního plánu
studovaného oboru. Výjimku od tohoto ustanovení může na písemnou žádost studenta
povolit děkan FEL.“ (Kredity za uznané p edmty se do tohoto potu nezapo ítávají.)
2. Na studenty kombinovaného studia FEL se Studijní a zkušení  ád ZU vztahuje p im en .
III. 1. Ukládám všem student m FEL ZU a všem vyu ujícím na této fakult , aby se  ídili Studijním
a zkušebním řádem ZČU, studijním plánem příslušného oboru v aktuální verzi pro ak. rok
2008/09, touto vyhláškou č. 1 – 2008/09 a všemi dalšími platnými vyhláškami d kana FEL a
pokyny d kanátu FEL a aby je d sledn a p esn dodržovali.
2. Vyhlášky a pokyny d kanátu FEL jsou:
- vyvšeny ve vývskách umíst ných v budov FEL, Univerzitní 26-2. podlaží (d kanát FEL)
- dále na všech katedrách FEL
- na internetové adrese: http://www.fel.zcu.cz.
3. Základní dokumenty a vnit ní normy vydávané d kanem FEL jsou zve ej ovány na „ú ední
desce FEL“ (v prostorách d kanátu FEL) a v její elektronické verzi na internetové adrese:
http://www.fel.zcu.cz.
Zve ejn ní na ú ední desce FEL ZU nahrazuje písemn  doru ené rozhodnutí i oznámení.
4. Student je povinen respektovat i oznámení a rozhodnutí, která obdrží elektronickou poštou na
svoji oficiální e-mailovou adresu ZU.
IV. V souladu s platným studijním a zkušebním  ádem a jednotným harmonogramem akademického
roku 2008/09 na ZU jsem rozhodl takto:
A. Stanovuji termíny zápočtů a zkoušek v akad. roce 2008/09 pro bakalá ské a magisterské
(ing.) studium FEL tak, jak je uvedeno v p iložené tabulce této vyhlášky. (P íloha . 1)
B. Podmínkou pro konání obhajoby bakalá ské, resp. diplomové práce a státní závěrečné
zkoušky v  ádném termínu v ervnu 2009 je splnění všech studijních povinností studenta,
tj.: odevzdání bakalá ské práce na požadované úrovni nejpozd ji do 5. 6. 2009 a získání
p íslušného po tu kredit v Bc. studiu nejpozd ji do 17. 6. 2009; odevzdání diplomové práce
na požadované úrovni nejpozd ji do 12. 5. 2009 a získání p íslušného potu kredit v Mgr.
studiu nejpozd ji do 21. 5. 2009. P i pozd jším spln ní povinností m že student konat
obhajobu a SZZ až v pozd jším termínu, který m že výjime n  urit d kan na základ 
žádosti studenta, resp. v následujícím akademickém roce.
C.

Státní závre né zkoušky v bakalá ských a magisterských studijních programech FEL
ZU se konají podle p íslušné smrnice dkana FEL ze dne 10. 4. 2006.
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V. Výuka na FEL probíhá podle rozvrhu, jehož oficiální verze je vyvšena ve vývskách d kanátu
FEL. Povinností kateder je každou zmnu tohoto rozvrhu nechat p edem schválit pedagogickým
prod kanem FEL, oznámit ji poté písemn  p íslušnému garantovi rozvrhu FEL a zabezpe it
informovanost student . P ípadná zmna rozvrhu nesmí mít za následek rozvrhovou kolizi pro
studenty zapsané na dané rozvrhové akci.
VI. Výuka v kombinované formě studia probíhá formou rozvrhovaných i dohodnutých konzultací.
Studenti této formy studia jsou povinni zjistit si p i první konzultaci v semestru nebo osobním
kontaktem s garantem p edmtu b hem prvních 2 týdn semestru požadavky na pr b h výuky
p edmtu a na zápo et, resp. zkoušku. Garant p edmtu je povinen v této dob  p edat student m
v písemné podobě informace o obsahu p edmtu, dostupné literatu e a požadavcích na pr b h
výuky a zápo et.
VII. a) Vznikne-li kdykoli v průběhu akad. roku situace, že student nesplnil a nem že již ani
náhradním zp sobem splnit v daném akademickém roce podmínky absolvování p íslušného
p edmtu, je povinností p íslušné katedry oznámit to okamžitě studentovi a studijnímu
odd lení FEL a zárove nejpozd ji do 5 dnů zavést odpovídající informaci do po íta ové
databáze STAG.
b) V pr bhu zkouškového období je nutné zadat do po íta ové databáze STAG údaj o výsledku
zkoušky i zápo tu do 5 dnů, limitně však za zimní semestr do 2. 3. 2009 a za letní semestr
do 3. 9. 2009 (do 14.00 hod.)
VIII. Ve vci povinnosti účasti studentů na výuce v souvislosti se studijním a zkušebním  ádem:
a) Stanovuji povinnou ú ast student denního studia FEL na cvi eních a seminá ích ve všech
povinných a povinn  volitelných p edmtech 1. ro níku Bc. studia FEL.
b) Stanovuji povinnou ú ast student na výuce v prvním týdnu každého semestru, resp. na první
konzultaci v kombinovaném studiu. Vyu ující seznámí studenty s obsahem p edmtu,
s požadavky a s podmínkami pro získání zápo tu.
c) Stanovuji povinnou ú ast student na další výuce v rozsahu ur eném programem p edmtu
a schváleném vedoucím p íslušné katedry.
IX.

Ukládám garant m p edmt zveřejnění programů předmětů (vetn  rozpisu témat na
jednotlivé týdny semestru a podmínek pro zápo et a zkoušku) na vývskách kateder a na www
stránkách http://webs.zcu.cz/fel nejpozd ji do za átku výuky v p íslušném semestru.

doc. Ing. Ji í Kotlan, CSc.
d kan FEL ZU
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íloha . 1: Tabulka „Termíny zápo t a zkoušek na FEL v ak. r. 2008/09“
íloha . 2: Harmonogram akad. roku 2008/09 pro Bc. studium na FEL ZU
íloha . 3: Harmonogram akad. roku 2008/09 pro Mgr. studium FEL Z U
íloha . 4: Dodatek k harmonogramu ak. r. 2008/09 – BP/DP a SZZ
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Tabulka: Termíny zápo t a zkoušek na FEL v ak. r. 2008/09


Akad. r. 2008/09

Z
i
m
n
í
s
e
m
e
s
t
r

L
e
t
n
í
s
e
m
e
s
t
r



(P íloha . 1 vyhláška d kana FEL . 1 – 2008/09)
mgr. (inž.) studium
bc. a mgr. (inž.) studium
krom posledního
poslední roník
roníku
(5.ro.Mgr., 2.ro.NMgr.)

bc. studium
poslední roník
(3. ro. Bc.)

Zkouškové období
po výuce v zimním
semestru
(Pozn. 1, 2) (Pozn. 4)
Mezní termín  
pro získání zápo t
(Pozn. 3)
D kanem povolené
výjimky
pro získání
 
zápo t
Mezní termín pro
vykonání zkoušek
a opravných zk.

Termín ur en vyu ujícím, nejpozd ji však do
6. 2. 2009
6. 2. 2009
6. 2. 2009
krom výjimek stanovených v následujícím bodu
do
do
do
31. 8. 2009
31. 8. 2009
25. 8. 2009
(Pozn. 5)
(Pozn. 5)
do
3. 9. 2009, 12.00 hod.
31. 8. 2009
25. 8. 2009
(Pozn. 5)
(Pozn. 5)

Zkouškové období
po výuce v letním
semestru (Pozn. 1)
Mezní termín pro

získání zápo t
(Pozn. 3)
D kanem povolené
výjimky
pro získání
 
zápo t

25. 5. až 3. 7. 2009
18. 5. až 17. 6. 2009
6. 4. až 21. 5. 2009
a 24. 8. až 3. 9. 2009


Termín ur en vyu ujícím, nejpozd ji však do
3. 9. 2009, 12.00 hod.
21. 5. 2009
17. 6. 2009
krom výjimek stanovených v následujícím bodu
do
do
31. 8. 2009
25. 8. 2009
––––
(Pozn. 5)
(Pozn. 5)

Mezní termín pro
vykonání zkoušek
a opravných zkoušek
Odevzdání dipl. (bc.)
práce
ádný termín SZZ
(viz odst. IV.B)
(Pozn. 6)

5. 1. 2009 až 13. 2. 2009

(1. ro . navíc do 27. 2. 2009 p i výuce v LS)


3. 9. 2009, 12.00 hod.



31. 8. 2009
(Pozn. 5)
do
12. 5. 2009

––––
––––

1. 6. – 11. 6. 2009

do
25. 8. 2009
(Pozn. 5)
do
5. 6. 2009
pís. 3. - 4. 4. 2009
23. 6. - 26. 6. 2009

Pozn.1: Po dohod se zkoušejícím mohou studenti skládat zkoušky (opravné zkoušky)
i v p edtermínu b hem výukového období semestru nebo o prázdninách.
Pozn.2: Zkoušky za zimní semestr mohou studenti konat i b hem letního semestru vetn 
zkouškového období letního semestru.
Pozn.3: U p edmt zakon ených zápo tem a zkouškou je získání zápo tu podmínkou pro konání
zkoušky.

Pozn.4: Student 1. semestru studia (Bc. i navazujícího Mgr. studia) musí získat alespo 20 kredit
v p edepsané skladb  p edmt nejpozd ji do 27. 2. 2009. (Nespln ní této podmínky
znamená ukon ení studia, pokud d kan v mimo ádných p ípadech nerozhodne jinak.)
Pozn.5: Uvedené mezní termíny pro získání zápot a vykonání zkoušek v posledním roce studia
v ak. r. 2008/09 jsou ve vazb  s Pozn. 6, tzn. student pak nem že konat SZZ v  ádném
termínu.
Pozn.6: Opravný termín SZZ ur í d kan bu  výjime n  na zá í 2009 nebo zpravidla až na  ádné
období SZZ v následujícím akad. roce 2009/10 (rozhodne 1. 7. 2009).
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Harmonogram akad. roku 2008/2009 pro Bc. studium na FEL Z U
(píloha . 2 vyhlášky dkana FEL ís. 1 - 2008/09)
Zápis do akademického roku 2008/09 (podrobněji viz samostatná vyhláška):

17., 18. a 30. 6., 1. a 7.7., 5.9. 2008
kombinované studium
1. roník Bc.
2. ro ník Bc.
11. a 12. 9. 2008
3. ro ník Bc.
15. a 16. 9. 2008
náhradní termín po dohod se studijní referentkou oboru

do 4.10. 2008

23. až 25. 9. 2008

1. až 3. ročník Bc. studia FEL:
Akademický rok 2008/09 (administrativní doba trvání)
1. 9. 2008 – 31. 8. 2009
Zaátek výuky v akad. roce 2008/09
22. 9. 2008

Výuka v zimním semestru (13
týdn , 1. týden výuky je lichý-39.týden v roce)
22. 9. - 23. 12. 2008

Vyhlášení základních termín a zkoušek katedrami v ZS nejpozd ji do
5.12.2008
Zimní prázdniny
29. 12. 2008 - 2. 1. 2009

Zkouškové období (6 týdn )  
5. 1. 2009 - 13. 2. 2009
Mezní termín pro získání zápo t za
zim. sem. (krom výjimek)
6. 2. 2009

Mezní termín pro získání 20 kredit za 1. semestr studia
27. 2. 2009
Up esující zápis pro letní semestr (krom vynucených zm n) 2)
9. 2. - 20. 2. 2009
1)
Výuka v letním semestru
(13 + 1 týden, 1. týden je sudý-8. týden vroce)
16. 2. – 22. 5. 2009

(Pozn.: vposledním ro níku Bc. studia
je
výuka
povinných
p
edm
t
LS
v
období
16. 2. - 15. 5. 09)

Písemná ást SZZ v posledním
ro níku Bc. studia
3. – 4. 4. 2009

Vyhlášení základních termín zkoušek katedrami v LS nejpozd ji do
24. 4. 2009
P edb žný zápis pro akad. rok 2009/10
(bude up esn no samostatnou
vyhl.)
od cca 27. 5. - 3. 9. 2009


Mezní termín pro získání zápo t za let.sem. 2008/09 v posl. ro . Bc.
17. 6. 2009
Termín odevzdání Bc. práce  
5. 6. 2009


Mezní termín pro získání zápo t za letní semestr
2008/09
(krom
posl.
ro
ník
)
12.00
hod.
3. 9. 2009


Zkouškové období (krom posledních
ro
ník
)
(8
týdn
)
25.
5.
3.
7.
2009,
24.
8.
–
3.
9. 2009

Zkouškové období pro poslední ro níky Bc. studia
18. 5. – 17. 6. 2009
Mezní termín pro vykonání zkoušek


za akad. r. 2008/09
(krom posledních
ro ník )
12.00 hod. 3. 9. 2009


Státní záv re né zkoušky
Bc.
obor
23. 6. – 26. 6. 2009

Promoce Bc. obor
9. 7. a 10. 7. 2009
Letní prázdniny
7. 7. – 21. 8. 2009
Zápis do akad. r. 2009/10 (bude up esn no vyhláškou)
od 8. 9. 2009
Zahájení výuky v akad. roce 2009/2010

21. 9. 2009

Pozn.:




1)
13 plných týdn výuky (po ode tení svátk
a
velikono
ních prázdnin; týden od 6. do 8. 4. je


„vyrovnávací“ a do 13 výukových týdn se nepo ítá)

9. 4. a 10. 4. 2009 - velikono ní prázdniny
pond lí 6. 4. 2009 výuka jako v pond lí místo 13. 4. 09
úterý 7. 4. 09 výuka jako v pátek místo 1. 5. 09
st eda 8. 4. 09 výuka jako v pátek místo 8. 5. 09
2)
V p ípad , že student nesplní n který p edm t, který je prerekvizitou pro následující p edm t,
m že požádat o zrušení zápisu tohoto navazujícího p edm tu a zm nu zapsaných p edm t i
mimo uvedený termín.
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Harmonogram akad. roku 2008/2009 pro Mgr. a NMgr. studium na FEL Z U
(píloha . 3 vyhlášky dkana FEL ís. 1 - 2008/09)
Zápis do akademického roku 2008/09 (podrobněji viz samostatná vyhláška):
1. roník navazující Mgr.3)
18. a 19. 9. 2008 kombinované studium
2. ro . navazující Mgr. 3)
9. a 10. 9. 2008


náhradní termín po dohod se studijní referentkou oboru

do 4. 10. 2008

23. až 25. 9. 2008

1. a 2. (resp. 3) ročník navazujícího Mgr. studia FEL:
Akademický rok 2008/09 (administrativní doba trvání)
1. 9. 2008 – 31. 8. 2009
Zaátek výuky v akad. roce 2008/09
22. 9. 2008

Výuka v zimním semestru (13
týdn
,
1.
týden
výuky
je
lichý-39.týden
v
roce)
22.
9.
23.
12. 2008

Vyhlášení základních termín a zkoušek katedrami v ZS nejpozd ji do
5.12.2008
Zimní prázdniny
29.
12.
2008
2.
1. 2009

Zkouškové období (6 týdn )  
5. 1. 2009 - 13. 2. 2009
Mezní termín pro získání zápo t za
zim.
sem.
(krom
výjimek)
6. 2. 2009

Mezní termín pro získání 20 kredit za 1. semestr studia
27. 2. 2009
Up esující zápis pro letní semestr (krom vynucených zm n) 2)
9. 2. - 20. 2. 2009
Výuka v letním semestru
(13 + 1 týden, 1. týden je sudý-8. týden v roce) 1)
16. 2. – 22. 5. 2009

(Pozn.: v posled. ro níku Mgr.
studia je výuka povinných p edm t LS v období
16. 2. - 3. 4. 09)

Vyhlášení základních termín zkoušek katedrami v LS nejpozd ji do
24. 4. 2009
P edb žný zápis pro akad. rok 2009/10
(bude up esn no samostatnou
vyhl.)
od cca 27. 5. - 3. 9. 2009


Mezní termín pro získání zápo t za let.sem. 2008/09 v posl. ro . Mgr.
21. 5. 2009
Termín odevzdání diplomové práce
12. 5. 2009

 

Mezní termín pro získání zápo t za letní semestr
2008/09
(krom
posl.
ro
ník
)
12.00
hod.
3. 9. 2009


Zkouškové období (krom posledních
ro ník ) (8 týdn )
25. 5. - 3. 7. 2009, 24. 8. – 3. 9. 2009

Zkouškové období pro poslední ro níky Mgr. studia
6. 4. – 21. 5. 2009
Mezní termín pro vykonání zkoušek


za akad. r. 2008/09
(krom posledních
ro ník )
12.00 hod. 3. 9. 2009


Státní záv re né zkoušky
Mgr.
obor
1. 6. – 11.6. 2009

Promoce Mgr. obor
25. 6. a 26. 6. 2009
Letní prázdniny
7. 7. – 21. 8. 2009
Zápis do akad. r. 2009/10 (bude up esn no vyhláškou)
od 8. 9. 2009
Zahájení výuky v akad. roce 2009/2010

21. 9. 2009

Pozn.:




1)
13 plných týdn výuky (po ode tení svátk
a velikono
ních prázdnin; týden od 6. do 8. 4. je


„vyrovnávací“ a do 13 výukových týdn se nepo ítá)

9. 4. a 10. 4. 2009 - velikono ní prázdniny
pond lí 6. 4. 2009 výuka jako v pond lí místo 13. 4. 09
úterý 7. 4. 09 výuka jako v pátek místo 1.5.09
st eda 8. 4. 09 výuka jako v pátek místo 8. 5. 09
2)
V p ípad , že student nesplní n který p edm t, který je prerekvizitou pro následující p edm t,
m že požádat o zrušení zápisu tohoto navazujícího p edm tu a zm nu zapsaných p edm t i
mimo uvedený termín.
3)
Ve studijním programu Aplikovaná elektrotechnika,
který má standardní délku studia 3 roky

(v etn prvního  tzv. vyrovnávacího
ro
níku
pro absolventy
neelektrotechnických


všem
student
m
uznán
z jejich p edchozího
bakalá ských obor ), je první ro ník prakticky

absolvovaného bakalá ského studia a skute ná obvyklá délka tohoto studia je tedy rovn ž 2
roky.
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Dodatek k harmonogramu akademického roku 2008/2009 na FEL Z U
Bakalá ské a diplomové práce a státní záv re né zkoušky
(P íloha . 4 vyhlášky d kana FEL . 1 – 2008/2009)

BP – bakalá ská práce
DP – diplomová práce

SZZ – státní záv re ná zkouška
zadávající katedra: p ipravuje témata BP/DP, dopluje pozd ji podle harmonogramu další
údaje pro zadání BP/DP, podklady p edává garantující kated e;
garantující katedra(garantující oborová katedra): vyv šuje témata BP/DP, vy izuje agendu
p ihlašování student na témata, p ipravuje zadání BP/DP (vypluje formulá BP/DP ve
STAGu), vyhotovuje oficiální zadání a p edává k podpisu d kanovi, zajiš uje administrativu a
organizaci SZZ a obhajob prací;
ESZ BP_DP – elektronický systém zadávání bakalá ských a diplomových prací
Harmonogram zadávání
BP a DP pro ak. rok 2008/2009:

(pro studenty kon ící studium v ak. roce 2008/09)
innost
termín

rozd lení po tu zadání mezi zadávající katedry
do 21. 3. 2008
navrhování témat BP/DP samotnými studenty
(p edání vlastního návrhu garantující kated e-sekretariát)
do 10. 4. 2008
zavedení témat do ESZ BP_DP (název
tématu práce,

bližší specifikace tématu, doporu ené p edm ty)
do 18. 4. 2008

kontrola po tu a úplnosti zadání, posouzení
vhodnosti z

hlediska oborové p íslušnosti i náro nosti tématu
do 30. 4. 2008


zve ejn ní témat pro první kolo p ihlašování student


ukon ení 1. kola p ihlašování student na témata

výb r z p ihlášených student , p id lení tématu
studentovi, odmítnutí ostatních – zve ejn ní výb ru

2. kolo p ihlašování student

uzav ení 2. kola p ihlašování student
rozhodnutí o p id lení zadání BP/DP po 2. kole

zkontrolování úplnosti a formální správnosti zadání
p edložení zadání k podpisu d kanovi
p evzetí zadání studenty (student si vyzvedne zadání
proti podpisu na sekretariátu garant. katedry)

kdo
pedag. prod kan
studenti

vedoucí prací
vedoucí zadávajících a
garantujících kateder +
pedag. prod kani
od 12. 5. 2008 garantující katedry
31. 5. 2008 studenti

do 12. 6. 2008
od 16. 6.2008
do 22. 8. 2008
1. 9. 2008

vedoucí prací
studenti
studenti
vedoucí prací
vedoucí garant.kated.
do 31. 8. 2008 + prod kani

do 25. 9. 2008 garant.kated. obor
od 10. 10. 2008
do 31. 10. 2008 studenti


Student je povinen vyzvednout si zadání BP/DP podle pokyn garantující katedry v období
od 10. 10. do 31. 10.
2008. V p ípad nevyzvednutí zadání BP/DP do 31. 10. 2008 se student

vystavuje nebezpe í, že nebude moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roce 2008/09;
v krajním p ípad mu m že být studium ukon eno pro nepln ní studijních povinností.
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Harmonogram závru studia v 3letém Bc. studijním programuv ak. roce 2008/09:
výuka v letním
semestru (poslední semestr Bc. studia-12výuk.týdn )
16. 2. – 15. 5. 2009

písemná ást SZZ
3. – 4. 4. 2009

zkouškové období (5 týdn )
18. 5. – 17. 6. 2009
odevzdání bakalá ské práce
do 5. 6. 2009
uzav ení indexu na studijním odd. FEL
do 18. 6. 2009
SZZ a obhajoba BP
23. 6. – 26. 6. 2009
promoce
9. 7. – 10. 7. 2009
2. 7. až 3. 7. 2009
pijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
Náhradní, opravný termín SZZ (pokud bude dkanem povolen):
odevzdání BP
do 30. 6. 2009
uzav ení indexu na studijním odd. FEL
24. 8. - 26. 8. 2009
SZZ a obhajoba BP
1. 9. - 8. 9. 2009
promoce
zá í 2009
Pozn.: Pokud nebude tento náhradní termín SZZ
d kanem FEL povolen, budou SZZ konány

až v ádném termínu akad. roku 2009/10, tj. v ervnu 2010. D kan rozhodne v této záležitosti
dne 1. 7. 2009
Harmonogram závru studia vmagisterských stud. programech v ak. roce 2008/2009:
výuka v letním semestru (7 týdn se zdvojeným rozsahem)
16. 2. – 3. 4. 2009
zkouškové období
6. 4. až 21. 5. 2009
odevzdání DP
do 12. 5. 2009
uzav ení indexu na studijním odd. FEL
do 22. 5. 2009
SZZ a obhajoby DP
1. 6. – 11. 6. 2009
promoce absolvent
25. 6. - 26. 6. 2009
Pozn.: Zkrácené výukové období posledního semestru studia (7 týdn ) se týká jen
standardních povinných resp. povinn volitelných p edm t . Pokud si student zapíše n které
jiné p edm ty, musí termín uzav ení t chto p edm t
ešit individuáln s p íslušným
vyu ujícím.
Harmonogram zadávání
BP a DP pro ak. rok 2009/2010:

(pro studenty kon ící studium v ak. roce 2009/10)
innost
termín

rozd lení po tu zadání mezi zadávající katedry
do 1. 3. 2009
navrhování témat BP/DP samotnými studenty
(p edání vlastního návrhu garantující kated e)
do 10. 4. 2009
zavedení témat do ESZ BP_DP (název
tématu
práce,

bližší specifikace tématu, doporu ené p edm ty)
do 17. 4. 2009

kontrola po tu a úplnosti zadání, posouzení
vhodnosti

z hlediska oborové p íslušnosti i náro nosti tématu
do 30. 4. 2009


zve ejn ní témat pro první kolo p ihlašování student


ukon ení 1. kola p ihlašování student na témata

výb r z p ihlášených student , p id lení tématu
studentovi, odmítnutí ostatních – zve ejn ní výb ru

2. kolo p ihlašování student

uzav ení 2. kola p ihlašování student
rozhodnutí o p id lení zadání BP/DP po 2. kole

zkontrolování úplnosti a formální správnosti zadání
p edložení zadání k podpisu d kanovi
p evzetí zadání studenty (student si vyzvedne zadání
proti podpisu na sekretariátu garant. katedry)
7

kdo
prod kan
studenti

vedoucí prací
vedoucí zadávajících a
garantujících kateder +
prod kani
od 11. 5. 2009 garantující katedry
31. 5. 2009 studenti
do 12. 6. 2009
od 16. 6. 2009
do 20. 8. 2009
do 1. 9. 2009

vedoucí prací
studenti
studenti
vedoucí prací
vedoucí garant.kated.
do 31. 8. 2009 + prod kani

do 25. 9. 2009 garant.kated. obor
od 9. 10. 2009
do 30. 10. 2009 studenti



Student je povinen vyzvednout si zadání BP/DP podle pokyn garantující katedry v období od
9. 10. do 30. 10. 2009.
V p ípad nevyzvednutí zadání BP/DP do 30. 10. 2009 se student

vystavuje nebezpe í, že nebude moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roce 2009/10;
v krajním p ípad mu m že být studium ukon eno pro nepln ní studijních povinností.
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