Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 28. dubna 2009

VYHLÁŠKA D KANA FEL . 6 - 08/09
O STÁTNÍCH ZÁV RE NÝCH ZKOUŠKÁCH A PROMOCÍCH
V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FEL Z U
V AK. R. 2008/09
1. Po projednání ve v decké rad FEL:
a) stanovuji následující termíny státních závrených zkoušek student a obhajob
diplomových prací magisterského studia FEL v akademickém roce 2008/2009
a garantující katedry:
obor +EE

obor +KE

obor +TE
obor +EI
obor +PE

obor +TM
obor +DE

obor +AE

komise . 1
komise . 2
komise . 3
komise . 4
komise . 1
komise . 2
komise.. 3
komise . 1
komise . 1
komise . 2
komise . 1
komise . 2
komise.. 3
komise . 2
komise . 1
komise . 2
komise.. 3
komise . 1
komise . 2
komise.. 3

KEE
KEE
KEE
KEE
KET
KET
KET
KEE
KAE
KAE
KEV
KEV
KEV
KAE
KAE
KAE
KEV
KEE
KEE
KEE

1. a 2. 6. 2009
1. 6. 2009
1. 6. 2009
1. 6. 2009
8. - 10. 6. 2009
8. - 10. 6. 2009
8. - 10. 6. 2009
1. – 3. 6. 2009
1. – 3. 6. 2009
1. – 3. 6. 2009
1. 6. 2009
1. 6. 2009
2. 6. 2009
2. a 3. 6. 2009
2. a 3. 6. 2009
3. 6. 2009
1. 6. 2009
4. a 5. 6. 2009
4. a 5. 6. 2009
4. a 5. 6. 2009

Termíny reprobací budou stanoveny d kanem FEL po ukonení ádného termínu SZZ, a to
bu na záí 2009 (jen zcela výjimen ), nebo na ádný termín státních zkoušek
v akademickém roce 2009/2010 (erven 2010).
b) jmenuji složení komisí pro SZZ v magisterských stud. oborech na FEL ZU tak, jak je
schválila v decká rada FEL dne 25. 2. 2009. Úplné složení komisí pro SZZ FEL je
zveejn no na www.fel.zcu.cz (úední deska) a na výv skách d kanátu a oborových kateder.
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c) O zm nu terminu SZZ, o konání opravné SZZ stejn jako o zm nu termínu pro odevzdání
diplomové práce musí student vas požádat d kana FEL písemn . Žádost se odevzdává na
studijní odd lení FEL a musí obsahovat ádné zd vodn ní.
2. Pro termín odevzdání diplomové práce platí vyhláška d kana FEL . 1 – 2008/09 ze dne
12. 3. 2008, tzn. nejpozd ji do 12. 5. 2009.
3. a) Pro vypracování diplomové práce a pr b h státní záv rené zkoušky platí Sm rnice
d kana FEL o státních záv rených zkouškách na FEL ZU v Plzni ze dne 18. 3. 2009 (dále
jen Sm rnice d kana FEL), Metodický pokyn pro zpracování bakaláské/diplomové práce ze
dne 18. 3. 2008 a Pokyn rektora . 24R/2006 Zveejování kvalifikaních prací ze dne 25. 9.
2006.
b) Podle rozhodnutí v decké rady Fakulty elektrotechnické ZU se státní záv rená zkouška
v navazujícím magisterském studiu FEL ZU skládá z obhajoby diplomové práce a státní
zkoušky ze stanovených pedm t státní záv rené zkoušky.
c) Všechny výše uvedené ásti státní záv rené zkoušky jsou hodnoceny samostatn a celá
státní záv rená zkouška je hodnocena výslednou známkou v souladu s l. 5 Sm rnice
d kana FEL.
4. Ihned po získání všech zápot a složení zkoušek za poslední roník studia se každý student
dostaví k „uzavení indexu“ s indexem na studijní oddlení FEL Plze, Univerzitní 26, 2.
podlaží – limitn do 22. 5. 2009.
mezní termín pro získání zápotu
21. 5. 2009
mezní termín pro vykonání zkoušek 21. 5. 2009
5. Studenti, kteí v pr b hu studia splnili podmínky absolvování n kterého z certifikátových
program vypsaných na ZU, požádají garanta programu (garantující fakultu) o vystavení
certifikátu a oznámí tuto skutenost nejpozd ji do 31. 5. 2009 své studijní referentce. Tito
absolventi obdrží spolu s diplomem certifikát o rozšíení své kvalifikace.
6. a) Absolventi se po obhajob a státní závrené zkoušce dostaví na studijní oddlení
FEL, a to bu hned, nebo následující den!! Zde podepíší evidenci absolvent , budou
vyazeni ze seznamu student a pevezmou zp t sv j index. Zárove je nutné pedložit na
studijní odd lení na jednotném formulái potvrzení o odevzdání vyp jených skript a knih a
vrácení identifikaní karty, píp. dalších vyp jených v cí. Absolventi prezenního studia
obor +PE, +EE, +EI, +DE, +TM, PE, EE, DE, ES se dostaví ke studijní referentce pí
Šafránkové (. dv. EU 203), absolventi obor TE, +TE, KE, +KE a +AE k pí Jandíkové (.
dv. EU 205) a absolventi oboru +AE komb. k pí Lepiové (.dv. EU 202).
b) Každý absolvent zaplatí v pokladn ZU nebo bankovním píkazem 1000,- K na úet
ZU FEL, Univerzitní 8, 306 14 Plze, KB Plze-m sto, . útu 4811530257/0100,
variabilní symbol 2275000609, (specifický symbol tvoí rodné íslo absolventa), za
výlohy související s ukonením studia (diplom, desky, pozvánka na promoci, vstupenky na
promoci, pronájem divadla, hudba b hem promoce, personál divadla, fotografie z pr b hu
promoce, záznam promoce na DVD nosii).
Studenti s extrémn špatnými sociálními podmínkami (sirotci apod.) mohou do 22. 5. 2009
požádat na studijním odd. FEL d kana o snížení tohoto poplatku na polovinu.
7. Garantující oborové katedry FEL pov ené organizací státních záv rených zkoušek
zabezpeí informaci student i len státních zkušebních komisí o jmenovitém
harmonogramu státních záv rených zkoušek, napíší protokol o SZZ a uloží údaje o SZZ do
databáze, zkompletují materiály ze státních záv rených zkoušek a v náležité form je
pedají na studijní odd lení FEL nejpozd ji do 2 pracovních dn po konání SZZ
z píslušného dne. Technické vybavení pro prezentaci jednotlivých diplomových prací pi
obhajob DP zajistí garantující katedra ve spolupráci s píslušným vedoucím DP.
2

8. Všichni absolventi vyplní na studijním odd lení FEL evidenní kartu absolventa FEL se
základními údaji (bydlišt , e-mail, budoucí zam stnavatel apod.) a budou ji v dalším období
písemnou, e-mailovou i telefonickou formou pr b žn aktualizovat!
9. a) Promoce magisterských (inženýrských) obor se uskutení ve tvrtek dne 25. ervna a
v pátek 26. ervna 2009 v Divadle J. K. Tyla v Plzni podle následujícího harmonogramu:
tvrtek 25. ervna 2009
Obor
EE, TM
PE, EI
DE, AE-komb.

Zaátek promoce
10.00 hod.
12.30 hod.
15.00 hod.

Sraz absolvent
8.50 hod.
11.20 hod.
13.50 hod.

Pátek 26. ervna 2009
Obor
KE
TE, AE

Zaátek promoce
10.00 hod.
12.30 hod.

Sraz absolvent
8.50 hod.
11.20 hod.

b) Všichni absolventi píslušného oboru i zam ení se shromáždí pesn v uvedenou
dobu srazu (tj. 70 minut ped zaátkem promoce) ped hlavním vchodem do Velkého
divadla J. K. Tyla, aby mohl prob hnout nácvik promoce a skupinové fotografování. Na
promoci se dostaví ve slavnostním spoleenském obleení (studenti, kteí se dostaví pozd
nebo nevhodn obleení, se nebudou moci promoce zúastnit)!
10. a) B hem promoce bude zajišt no fotografování a videozáznam.
(Není proto dovolen pohyb soukromých fotograf b hem promoce po sálu.)
b) Hosté musí zaujmout místa v hledišti nejpozd ji 5 minut ped zaátkem promoce. Místa
jsou na íslované vstupenky a hledišt bude pístupné cca 20 min. ped zaátkem promoce.
Zvažte vhodnost pítomnosti velmi malých d tí na promoci.
B hem promoce musí mít všichni absolventi i hosté vypnuté mobilní telefony!
11. Pozvánky na promoce budou k dispozici na studijním odd lení Fakulty elektrotechnické
a zárove každý student obdrží zdarma minimáln 6 vstupenek. (Absolventi je obdrží po
pedložení dokladu o zaplacení 1000,- K a o vypoádání všech náležitostí na ZU).
12. Pípadné podrobn jší informace podá studijní odd lení Fakulty elektrotechnické. Absolventi
se mohou dostavit na studijní odd lení podle svých možností i mimo stanovené úední
hodiny.
Vedení FEL peje všem diplomant m úsp šné zvládnutí záv ru studia a dobrý start do
dalšího života.

doc. Ing. Jií Kotlan, CSc.
d kan FEL
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