Plzeň 13. 5. 2011

Vyhláška děkana č. 4D/2011
o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech
na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2010/11
1. Stanovuji následující řádné termíny státních závěrečných zkoušek (dále SZZ) v magisterských studijních programech
N2612 ”Elektrotechnika a informatika” a N2644 „Aplikovaná elektrotechnika“ prezenční a kombinované formy studia
na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni.
SZZ a obhajoby diplomových prácí se konají od 30. 5. do 10. 6. 2011.
Jmenovitý a časový rozpis obhajob a SZZ bude vyvěšen na garantující katedře a před místností konání SZZ nejpozději
27. 5. 2011.
Termíny opravných SZZ, resp. náhradní termín SZZ, stanoví děkan FEL do 30. 6. 2011 a bude zveřejněn na úřední
desce FEL (začátek září 2011 nebo řádný termín státních zkoušek v akademickém roce 2011/12).
Změnu termínu konání SZZ, opravné SZZ, změnu termínu pro odevzdání závěrečné práce povoluje děkan na základě
zdůvodněné žádosti doručené na studijní oddělení FEL.
2. Pro vypracování diplomové práce a konání státní závěrečné zkoušky platí Směrnice děkana FEL o státních
závěrečných zkouškách na FEL ZČU v Plzni ze dne 18. 3. 2009 (dále jen Směrnice děkana FEL), Metodický pokyn pro
zpracování diplomové (bakalářské) práce ze dne 17. 3. 2010 a Vyhláška děkana č. 1 - 2010/11.
3. Ihned po získání všech zápočtů a složení zkoušek za poslední ročník studia (mezní termín do 19. 5. 2011) se každý
student co nejdříve dostaví s indexem na studijní oddělení FEL. (Bez uzavření indexu a ověření splnění podmínek
studia na studijním oddělení FEL nelze ústní část SZZ konat.)
4. Studenti, kteří v průběhu studia splnili podmínky absolvování některého z certifikátových programů vypsaných na
ZČU, požádají garanta programu (garantující fakultu) o vystavení certifikátu a oznámí tuto skutečnost nejpozději do
20. 5. 2011 své studijní referentce. Tito absolventi obdrží spolu s diplomem certifikát o rozšíření své kvalifikace.
5. Absolventi se po státní závěrečné zkoušce dostaví na studijní oddělení FEL, a to buď ihned, nebo ve dni, který
následuje po dni vykonání státní závěrečné zkoušky, k vyřazení ze studia.
6. Každý absolvent zaplatí v pokladně ZČU nebo bankovním příkazem na účet ZČU FEL, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň u
Komerční banky Plzeň, č. účtu 4811530257/0100, variabilní symbol 2275000611, konstantní symbol 0379, specifický
symbol tvoří Vaše rodné číslo bez lomítka, částku 1000 Kč za výlohy související s ukončením studia (diplom, desky,
oznámení o promoci, vstupenky na promoci, pronájem divadla, režijní náklady) a za fotografie a video z průběhu
promoce.
Studenti s extrémně špatnými sociálními podmínkami mohou do 10. 6. 2011 požádat na studijním odd. FEL děkana o
snížení tohoto poplatku na polovinu.
7. Garantující katedry FEL pověřené organizací státních závěrečných zkoušek zabezpečí informaci studentů i členů
státních zkušebních komisí o harmonogramu státních zkoušek, zavedou údaje o SZZ do databáze, zkompletují
materiály ze státních závěrečných zkoušek a v náležité formě je předají na studijní oddělení FEL nejpozději následující
pracovní den po konání SZZ z příslušného dne.
8. Promoce magisterských oborů se uskuteční v pondělí 27. 6. 2011 v Divadle J. K. Tyla v Plzni podle harmonogramu,
který bude zveřejněn na vývěskách studijního oddělení FEL a na www.fel.zcu.cz dne 31. 5. 2011.
9. Absolventi se dostaví v uvedenou dobu srazu (tj. 70 minut před začátkem promoce) před hlavní vchod do Velkého
divadla J. K. Tyla, aby mohl proběhnout nácvik promoce a skupinové fotografování. Na promoci se dostaví ve
slavnostním společenském oblečení (studenti, kteří se dostaví pozdě nebo nevhodně oblečení, se nebudou moci
promoce zúčastnit)!
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