Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 30. června 2008

VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 10 – 07/08
O OPRAVNÉM TERMÍNU STÁTNÍCH ZÁV RE NÝCH
BAKALÁ SKÝCH ZKOUŠEK VE STUDIU FEL
ZA AK. ROK 2007/08
Na základě čl. 7, odst. 2 „Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách“
stanovuji
náhradní termín státní závěrečné bakalářské zkoušky pro ak. rok 2007/08
v bakalářských studijních programech „Elektrotechnika a informatika“ a „Aplikovaná
elektrotechnika“
pro obory ELE, KOE, TEK, ELT, AEL a AELk
na dny 8. a 9. zá í 2008, resp. v oboru EAT na 15. zá í 2008.
V tomto termínu mohou výjimečně v tomto akademickém roce vykonat státní závěrečnou
zkoušku (dále jen SZZ) a obhajobu bakalářské práce:
a) studenti, kteří nevyhověli u SZZ v bakalářském studiu FEL v ak. roce 2007/08, ale mají
uznanou obhajobu bakalářské práce, resp. jim nebylo uloženo vypracování nové
bakalářské práce;
b) studenti posledního roku studia v bakalářských programech na FEL, kteří odevzdali svoji
bakalářskou práci v harmonogramem stanoveném termínu do 30. 5. 2008 a do termínu
4. 9. 2008 do 12 hodin se jim podaří získat zápočty a vykonat všechny zkoušky ze
zapsaných předmětů pro ak. r. 2007/2008 a tím splní v čl. 24 odst. 1 Studijního
a zkušebního řádu ZČU v Plzni stanovené podmínky pro absolvování studia;
c) studenti, kterým byl z velmi vážných, především zdravotních důvodů povolen děkanem
pozdější náhradní termín odevzdání bakalářské práce a splní do 4. 9. 2008 do 12 hodin
všechny podmínky svého studijního plánu.
Harmonogram SZZ a organizační záležitosti zabezpečí katedry KAE, KEE, KET a KEV.
Všichni studenti bakalářského studia FEL, kteří hodlají konat SZZ a obhajobu bakalářské
práce ve výše uvedeném náhradním termínu, musí tuto skutečnost oznámit na studijním
oddělení FEL písemně nejpozději do 31. 8. 2008 včetně.
Poznámka: Ostatní studenti FEL, kteří neodevzdali bakalářskou práci (dále jen BP)
v harmonogramem akademického roku stanoveném termínu, nebo neuspěli u obhajoby BP a

bylo jim uloženo vypracování nové BP, pokud děkan výjimečně nerozhodne jinak, mohou
vykonat SZZ a obhajobu BP v řádném termínu v ak. roce 2008/09, tj. v červnu 2009 a vztahují
se na ně ustanovení a termíny podle vyhlášky děkana FEL č. 1 – 2008/09 ze dne 12. 3. 2008 o
organizaci ak. r. 2008/09 a podle Směrnice děkana FEL o SZZ a obhajobách BP na FEL ZČU
ze dne 10 . 4. 2006. Tito studenti se přihlásí ke konání SZZ v ak. roce 2008/09 tím, že si tuto
SZZ zapíší u zápisu do ak. r. 2008/09.
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