VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 1 - 2004/05
o organizaci akademického roku 2004/05 na FEL ZČU
ze dne 31. 3. 2004 – č. j. DFE - 744/04
I.

Stanovuji „harmonogram studijního roku 2004/05 na FEL ZČU v Plzni“ a limitní
termíny jím určené tak, jak je uvedeno v přílohách této vyhlášky (Harmonogramy).

II. 1. Potvrzuji platnost „Studijního a zkušebního řádu ZČU“ a s ním souvisejícího
kreditního systému pro všechny studenty FEL ZČU s tím, že v rámci své kompetence
upřesňuji znění čl.16, odst. 4, 3b tohoto řádu takto:
„Student FEL ZČU si může v ak. roce 2004/05 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
v mimořádných případech povolit děkan FEL.“
2. Na studenty kombinovaného studia a studenty v upravené prezenční formě studia FEL
(tzv. „externího“ studia) se Studijní a zkušení řád ZČU vztahuje přiměřeně.
III. 1. Ukládám všem studentům FEL ZČU a všem vyučujícím na této fakultě, aby se
podrobně seznámili se Studijním a zkušebním řádem ZČU a se všemi platnými
vyhláškami děkana FEL a pokyny děkanátu FEL, aby se jimi řídili a důsledně je
dodržovali.
2. Vyhlášky a pokyny děkanátu FEL jsou:
- vyvěšeny ve vývěskách umístěných v budově FEL, Univerzitní 26 – EU 1. patro
(děkanát FEL)
- dále jsou na všech katedrách FEL a na internetové adrese: http://www.fel.zcu.cz.
3. Základní dokumenty a rozhodnutí vydávaná děkanem FEL jsou zveřejňována na
„úřední desce FEL“ (v prostorách děkanátu FEL ).
Zveřejnění na úřední desce FEL ZČU nahrazuje písemné doručené rozhodnutí
či oznámení.
4. Student je povinen respektovat i oznámení a rozhodnutí, která obdrží elektronickou
poštou na svoji oficiální e-mailovou adresu ZČU.
IV. V souladu s platným studijním a zkušebním řádem a jednotným harmonogramem
akademického roku 2004/05 na ZČU jsem rozhodl takto:
A. Stanovuji termíny zápočtů a zkoušek v akad. roce 2004/05 pro bakalářské
a magisterské (inženýrské) studium FEL tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce této
vyhlášky.
B.
Podmínkou pro konání obhajoby diplomové, resp. bakalářské práce a státní
závěrečné zkoušky v řádném termínu v červnu 2005 je splnění všech studijních
povinností studenta, tj. odevzdání bakalářské práce na požadované úrovni nejpozději
do 13. 5. 2005 a získání příslušného počtu kreditů v Bc. studiu nejpozději do 23. 6.
2005; odevzdání diplomové práce na požadované úrovni nejpozději do 6. 5. 2005 a
získání příslušného počtu kreditů v Mgr. studiu nejpozději do 19. 5. 2005. Při
pozdějším splnění povinností může student konat obhajobu a SZZ až v pozdějším
termínu, který určí děkan na základě žádosti studenta, resp. v následujícím
akademickém roce.
V dobíhajícím bakalářském (3 ½ letém) studiu FEL stanovuji mezní termín
odevzdání bakalářské práce do 20. 1. 2005 a splnění všech studijních povinností do
27. 1. 2005.
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C. Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech
FEL ZČU se konají podle příslušné směrnice děkana FEL ze dne 31. 3. 2004
D. Jako ekvivalent k vykonání souborné postupové zkoušky v akad. roce 2004/05
stanovuji v dobíhajícím 5letém magisterském studiu FEL dosažení váženého
studijního průměru z povinných a povinně volitelných předmětů 1. etapy studia
nižšího nebo rovného 2,0 (při nezapočítávání známek 4). (Tento limit platí pro
všechny studenty magisterského studia FEL končící 1. etapu studia v akademickém
roce 2004/05.)
V. Výuka na FEL probíhá podle rozvrhu, jehož oficiální verze je vyvěšena ve vývěskách
děkanátu FEL. Povinností kateder je každou změnu tohoto rozvrhu nechat předem
schválit proděkanem FEL, oznámit ji písemně příslušnému garantovi rozvrhu FEL
a zabezpečit informovanost studentů. Případná změna rozvrhu nesmí mít za následek
rozvrhovou kolizi pro studenty zapsané na dané rozvrhové akci.
VI. Výuka v kombinované formě studia a v upravené prezenční formě studia probíhá formou
rozvrhovaných či dohodnutých konzultací. Studenti této formy studia jsou povinni zjistit
si při první konzultaci v semestru nebo osobním kontaktem s garantem předmětu během
prvních 2 týdnů semestru požadavky na průběh výuky předmětu a na zápočet, resp.
zkoušku. Garant předmětu je povinen v této době předat studentům informace o obsahu
předmětu, dostupné literatuře a požadavcích na průběh výuky a zápočet v písemné
podobě.
VII. a) Vznikne-li kdykoli v průběhu akad. roku situace, že student nesplnil a nemůže již ani
náhradním způsobem splnit v daném akademickém roce podmínky absolvování
příslušného předmětu, je povinností příslušné katedry oznámit to okamžitě
studentovi a zároveň nejpozději do 5 dnů zavést odpovídající informaci
do počítačové databáze STAG.
b) V průběhu zkouškového období je nutné zadat do počítačové databáze STAG údaj
o výsledku zkoušky či zápočtu do 5 dnů, limitně však za zimní semestr do 28. 2.
2005 a za letní semestr do 1. 9. 2005 (do 14.00 hod.)
VIII. Ve věci povinnosti účasti studentů na výuce v souvislosti se studijním a zkušebním
řádem:
a) Stanovuji povinnou účast studentů denního studia FEL na cvičeních a seminářích ve
všech povinných předmětech 1. ročníku Bc. studia FEL.
b) Stanovuji povinnou účast studentů na výuce v prvním týdnu každého semestru, resp.
na první konzultaci v „externím“ studiu. Vyučující seznámí studenty s obsahem
předmětu, s požadavky a s podmínkami pro získání zápočtu.
c) Stanovuji povinnou účast na další výuce v rozsahu určeném programem předmětu
a schváleném vedoucím příslušné katedry.
IX.

Ukládám garantům předmětů zveřejnění programů předmětů na vývěskách kateder a na
www stránkách http://www.fel.zcu.cz/ nejpozději do začátku výuky v příslušném
semestru.
doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
děkan FEL ZČU

V Plzni 31. března 2004
Přílohy: Tabulka „Termíny zápočtů a zkoušek na FEL v ak. r. 2004/05“
Harmonogram akad. roku 2004/05 pro Bc. studium na FEL ZČU
Harmonogram akad. roku 2004/05 pro Mgr. studium FEL ZČU
Dodatek k harmonogramu ak. r. 2004/05 – BP/DP, SZZ
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Tabulka: Termíny zápočtů a zkoušek na FELv ak. r. 2004/05
Akad. r. 2004/05

Z
i
m
n
í
s
e
m
e
s
t
r

L
e
t
n
í
s
e
m
e
s
t
r

Zkouškové období
po výuce v zimním
semestru
(Pozn. 1, 2)
Mezní termín
pro získání zápočtů
(Pozn. 3)
Děkanem povolené
výjimky pro získání
zápočtů
Mezní termín pro
vykonání zkoušek
a opravných zk.
(Pozn. 4)
Zkouškové období
po výuce v letním
semestru (Pozn. 1)
Mezní termín pro
získání zápočtů
(Pozn. 3)
Děkanem povolené
výjimky pro získání
zápočtů
Mezní termín pro
vykonání zkoušek
a opravných zkoušek
Souborná postupová
zkouška
Odevzdání dipl. (bc.)
práce
Řádný termín SZZ
(viz odst. IV.B)
(Pozn. 5)

bc. a mgr. (inž.) studium mgr. (inž.) studium
kromě posledního
poslední ročník
ročníku
3. 1. 2005 až 11. 2. 2005
(1. roč. navíc do 25. 2. 2005 při výuce v LS)

bc. studium
poslední ročník
3leté
3,5leté
3.1.2005 až
11.2.2005

20.12.2004
až
27.1.2005

Termín určen vyučujícím, nejpozději však do
31. 1. 2005
31. 1. 2005
31.1.2005
27.1.2005
kromě výjimek stanovených v následujícím bodu
do
do
do
do
1. 9. 2005, 12.00 hod.
31. 8. 2005
20. 8. 2005 27. 1. 2005

1. 9. 2005, 12.00 hod.

31. 8. 2005

do
do
20. 8. 2005 27. 1. 2005

do
do
23. 5. až 1. 7. 2005
19. 5. 2005
23. 6. 2005
a 22 8. až 1. 9. 2005
Termín určen vyučujícím, nejpozději však do
1. 9. 2005, 12.00 hod.
6. 5. 2005
13. 5. 2005
kromě výjimek stanovených v následujícím bodu
do
do
31. 8. 2005
20. 8.2005

____

do
20. 8.2005

____

____

-

1. 9. 2005, 12.00 hod.

31. 8. 2005

(1. etapa inž.)
do 16. 9. 2005

––––

––––

––––

do
6. 5. 2005

––––

25. 5. – 8. 6. 2005

do
do
13. 5. 2005 20. 1. 2005
23.6.2005
2.2.2005
až
až
30.6.2005
4.2.2005

Pozn.1: Po dohodě se zkoušejícím mohou studenti skládat zkoušky (opravné zkoušky)
i v předtermínu během výukového období semestru nebo o prázdninách.
Pozn.2: Zkoušky za zimní semestr mohou studenti konat i během letního semestru včetně
zkouškového období letního semestru.
Pozn.3: U předmětů zakončených zápočtem a zkouškou je získání zápočtu podmínkou pro
konání zkoušky.
Pozn.4: Student 1. semestru studia musí získat alespoň 20 kreditů v předepsané skladbě
předmětů nejpozději do 25. 2. 2005. (Nesplnění této podmínky znamená ukončení
studia.)
Pozn.5: Opravný termín SZZ určí děkan buď na září 2005 nebo až na řádné období SZZ
v následujícím akad. roce (rozhodne do 30. 6. 2005, resp. u 3,5letého bc.studia do
28. 2. 2005).
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Harmonogram akad. roku 2004/2005
pro Bc. studium na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni
(příloha vyhlášky děkana FEL čís. 1 - 2004/05 ze dne 31. 3. 2004)
Zápis do akademického roku 2004/05 (podrobněji viz samostatná vyhláška):
1. ročník
2. ročník
3. ročník

21.- 23.6, 2.7., 9.7., 3.9. 2004
10. a 13. 9. 2004
16. a 17. 9. 2004

4. roč.-bc.obor ELT
kombinované studium
náhradní termín po dohodě
se studijní referentkou oboru

8. 9. 2004
do 1. 10. 2004
20. -. 24. 9. 2004

1. až 4. ročník Bc. studia
Akademický rok 2004/05 (administrativní doba trvání)
1. 9. 2004 – 31. 8. 2005
Začátek výuky v akad. roce 2004/05
20. 9. 2004
1)
Výuka v zimním semestru (13 týdnů, 1. týden výuky je lichý)
20. 9. - 22. 12. 2004
Zimní prázdniny
23. 12. 2004 - 31. 12. 2004
Zkouškové období (6 týdnů)3)
3. 1. 2005 - 11. 2. 2005
31. 1. 2005
Mezní termín pro získání zápočtů za zim. sem. (kromě výjimek)
Mezní termín pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia
25. 2. 2005
31. 1. - 4. 2. 2005
Upřesňující zápis pro letní semestr
14. 2. - 20. 5. 2005
Výuka v letním semestru (13 + 1 týden, 1. týden je lichý) 2)
(Pozn.: v posledním ročníku Bc. studia je výuka povinných předmětů LS v období 14. 2. - 13. 5. 05)
Předběžný zápis pro akad. rok 2005/06 (bude upřesněno vyhláškou)
31. 5. - 1. 6. 2005
3)
13. 5. 2005
Mezní termín pro získání zápočtů za let.sem. 2004/05 v posl. roč. Bc.
Termín odevzdání Bc. práce 3)
13. 5. 2005
Mezní termín pro získání zápočtů za letní semestr 2004/05 (kromě posl. ročníků)
12.00 hod. 1. 9. 2005
Zkouškové období (kromě posledních ročníků) (8 týdnů)
23. 5. - 1. 7. 2005, 22. 8. - 1. 9. 2005
Zkouškové období pro poslední ročníky Bc. studia.3)
do 23. 6. 2005
Mezní termín pro vykonání zkoušek
za akad. r. 2004/05 (kromě posledních ročníků)
12.00 hod. 1. 9. 2005
Státní závěrečné zkoušky Bc. oborů 3)
27. 6. - 31. 7. 2005
Promoce Bc. oborů
12. 7. - 15. 7. 2005
Letní prázdniny
4. 7. - 19. 8. 2005
Zápis do akad. r. 2005/06 (bude upřesněno vyhláškou)
od 7. 9. 2005
Zahájení výuky v akad. roce 2005/2006

19. 9. 2005

1)

13 plných týdnů výuky (po odečtení svátků a velikonočních prázdnin)
20.12.2004 výuka jako v úterý sudý týden, 21. 12. 2004 výuky jako ve středu lichý týden, 22.
12. 2004 výuka jako ve čtvrtek sudý týden
2)
13 plných týdnů výuky (po odečtení svátků a velikonočních prázdnin)
24. 3. a 25. 3. 2005 - velikonoční prázdniny
22. 3. výuka jako v pondělí 29. 3. sudý týden
3)
V dobíhajícím 3,5 letém bakalářském studiu je mezní termín zkoušek a zápočtů pro
poslední ročník 27.1.2005, mezní termín odevzdání závěrečné bakalářské práce 20. 1. 2005 a
termín SZZ 2. - 4. 2. 2005.
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Harmonogram akad. roku 2004/2005
pro Mgr. studium na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni
(příloha vyhlášky děkana FEL čís. 1 - 2004/05 ze dne 31. 3. 2004)
Zápis do akademického roku 2004/05 (podrobněji viz samostatná vyhláška):
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1. ročník navazující Mgr.

16. a 17. 9. 2004
14. a 15. 9. 2004
8. a 9. 9. 2004
14. a 15. 9. 2004

2. roč. navazující Mgr.
kombinované studium
náhradní termín po dohodě
se studijní referentkou oboru

1. až 5. ročník Mgr.studia a 1. a 2. ročník navazujícího Mgr. studia:
Akademický rok 2004/05 (administrativní doba trvání)
Začátek výuky v akad. roce 2004/05
Výuka v zimním semestru (13 týdnů, 1. týden výuky je lichý) 1)
Zimní prázdniny
Zkouškové období (6 týdnů)
Mezní termín pro získání zápočtů za zim. sem. (kromě výjimek)
Mezní termín pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia
Upřesňující zápis pro letní semestr
Výuka v letním semestru (13 + 1 týden, 1. týden je lichý) 2)

8. a 9. 9. 2004
do 1. 10. 2004
20. - 24. 9. 2004

1. 9. 2004 - 31. 8. 2005
20. 9. 2004
20. 9. - 22. 12. 2004
23. 12. 2004 - 31. 12. 2004
3. 1. 2005 - 11. 2. 2005
31. 1. 2005
25. 2. 2005
31. 1. - 11. 2. 2005
14. 2. - 20. 5. 2005

(Pozn.: v posledním ročníku Mgr. studia je výuka povinných předmětů LS soustředěna do období 14. 2. - 1. 4. 05)

Předběžný zápis pro akad. rok 2005/06 (bude upřesněno vyhláškou)
31. 5. - 1. 6. 2005
Mezní termín pro získání zápočtů za let.sem. 2004/05 v posl. roč. Mgr.
6. 5. 2005
Termín odevzdání diplomové práce
6. 5. 2005
Mezní termín pro získání zápočtů za letní semestr 2004/05 (kromě posl. ročníků)
12.00 hod. 1. 9. 2005
Zkouškové období (kromě posledních ročníků) (8 týdnů)
23. 5. - 1. 7. 2005, 22. 8. – 1. 9. 2005
Zkouškové období pro poslední ročníky Mgr. studia
do 19. 5. 2005
Mezní termín pro vykonání zkoušek
za akad. r. 2004/05 (kromě posledních ročníků)
12.00 hod. 1. 9. 2005
Souborná postupová zkouška (pro 2. roč. inž. oborů) v r.
3. 2., 7. 7., 8. 9. 2005
2004/05
Státní závěrečné zkoušky Mgr. oborů.
25. 5. -. 8. 6. 2005
Promoce Mgr. oborů
30. 6. 2005
Letní prázdniny
4. 7. – 19. 8. 2005
Zápis do akad. r. 2005/06 (bude upřesněno vyhláškou)
od 7. 9. 2005
Zahájení výuky v akad. roce 2005/2006

19. 9. 2005

1)

13 plných týdnů výuky (po odečtení svátků a velikonočních prázdnin)
20.12.2004 výuka jako v úterý sudý týden, 21. 12. 2004 výuky jako ve středu lichý týden, 22.
12. 2004 výuka jako ve čtvrtek sudý týden
2)
13 plných týdnů výuky (po odečtení svátků a velikonočních prázdnin)
24. 3. a 25. 3. 2005 - velikonoční prázdniny
22. 3. výuka jako v pondělí 29. 3. sudý týden
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Dodatek k harmonogramu akademického roku 2004/2005 na FEL ZČU
bakalářské/diplomové práce, státní závěrečné zkoušky
(příloha vyhlášky děkana FEL č. 1 – 2004/2005)
Harmonogram zadávání BP a DP pro ak. rok 2004/2005:
činnost
rozdělení počtu zadání mezi zadávající katedry
navrhování témat BP/DP samotnými studenty
připravení témat – konkrétní název práce, vedoucí
práce, doporučené předměty pro poslední rok studia
posouzení ekvivalentnosti a úplnosti zadání BP/DP
předání témat garantujícím katedrám
vyvěšení témat (včetně témat navržených studenty) +
podmínek pro přihlašování

termín
24. 3. 2004
do 30. 4. 2004

kdo
vedení FEL
studenti

do 7. 5. 2004
8. až 13. 5. 2004

zadávající katedry
představitelé
oborů+proděkani
zadávající katedry

do 17. 5. 2004
do 20. 5. 2004

garantující
katedry

do 20. 6. 2004

studenti

do 30. 6. 2004

garantující
katedry

doplnění všech dostupných údajů do formuláře BP/DP
(body zadání, rozsah práce, doporučená
literatura, vedoucí práce, konzultant, recenzent),
předání garantujícím katedrám
přihlašování nezařazených na volná zbývající témata
přidělení témat (direktivně) dosud nepřihlášeným
předložení zadání k podpisu děkanovi

do 5. 9. 2004
do 2. 9. 2004
do 15. 9. 2004
do 20. 9. 2004

zadávající katedry
studenti
ped. proděkani
garantující
katedry

předání zadání studentům (student si vyzvedne proti
podpisu na sekretariátu garant. katedry)

do 15. 10. 2004

garantující
katedry

přihlášení se na témata (elektronicky na www FEL
nebo papírově na sekretariátě garantující katedry)
rozhodnutí katedry o přidělení tématu studentovi (při
více zájemcích vybrat) – vyvěsit

BP – bakalářská práce
DP – diplomová práce
zadávající katedra: připravuje témata BP/DP, doplňuje později podle harmonogramu další
údaje pro zadání BP/DP, podklady předává garantující katedře
garantující katedra (garantující oborová katedra): vyvěšuje témata BP/DP, vyřizuje agendu
přihlašování studentů na témata, připravuje zadání BP/DP (vyplňuje formulář BP/DP ve
STAGu), vyhotovuje oficiální zadání a předává k podpisu děkanovi, zajišťuje administrativu a
organizaci SZZ a obhajob prací.
SZZ – státní závěrečná zkouška
Harmonogram závěru studia v 31/2letém Bc. studijním programu v ak r. 2004/05:
výuka v zimním semestru (ZS – 13 týdnů)
20. 9. – 17. 12. 2004
zkouškové období (4 týdny)
20. 12. 2004 – 27. 1. 2005
odevzdání BP
do 20. 1. 2005
uzavření indexu na stud. odd. FEL
do 28. 1. 2005
SZZ a obhajoba BP
2. 2. – 4. 2. 2005
promoce (aula Jungmannova ul.)
cca 15. 2. 2005
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Harmonogram závěru studia v 3letém Bc. studijním programu v ak. roce 2004/05:
výuka v letním semestru (12 + 1 týden)
14. 2. – 13. 5. 2005
zkouškové období (6 týdnů)
16. 5. – 23. 6. 2005
odevzdání BP
do 13. 5. 2005
uzavření indexu na studijním odd. FEL
do 23. 6. 2005
SZZ a obhajoba BP
27. 6. – 1. 7. 2005
promoce (aula Jungmannova ul. nebo divadlo J.K.Tyla)
12. 7. – 15. 7. 2005
přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
Náhradní, opravný termín SZZ:
odevzdání BP
uzavření indexu na studijním odd. FEL
SZZ a obhajoba BP
promoce (aula Jungmannova ul.)

7. 7. a 8. 7. 2005

do 15. 8. 2005
22. 8. - 24. 8. 2005
29. 8. - 9. 9. 2005
29. 9. a 30. 9. 2005

Harmonogram závěru studia v magisterských stud. programech v ak. roce 2004/2005:
výuka v letním semestru (7 týdnů se zdvojeným rozsahem)
14. 2. – 1. 4. 2005
zkouškové období
do 19. 5. 2005
odevzdání DP
do 6. 5. 2005
uzavření indexu na studijním odd. FEL
do 19. 5. 2005
SZZ a obhajoby DP
25. 5. – 8. 6. 2005
promoce absolventů
30. 6. 2005

Harmonogram zadávání BP a DP pro ak. rok 2005/2006:
činnost
termín
rozdělení počtu zadání mezi zadávající katedry
do 31 . 3. 2005
navrhování témat BP/DP samotnými studenty
do 15. 4. 2005
připravení témat – konkrétní název práce, vedoucí
práce, doporučené předměty pro poslední rok studia
do 22. 4. 2005
posouzení ekvivalentnosti a úplnosti zadání BP/DP
23. až 29. 4.
2005
předání témat garantujícím katedrám
do 5. 5. 2005
vyvěšení témat (včetně témat navržených studenty) +
podmínek pro přihlašování
do 10. 5. 2005
přihlášení se na témata (elektronicky na www FEL
nebo papírově na sekretariátě garantující katedry)
do 31. 5. 2005
rozhodnutí katedry o přidělení tématu studentovi (při
více zájemcích vybrat) – vyvěsit
do 10. 6. 2005
doplnění všech dostupných údajů do formuláře BP/DP
(body zadání, rozsah práce, doporučená
literatura, vedoucí práce, konzultant, recenzent),
předání garantujícím katedrám
do 30. 6. 2005
přihlašování nezařazených na volná zbývající témata
do 1. 9. 2005
přidělení témat (direktivně) dosud nepřihlášeným
do 14. 9. 2005
předložení zadání k podpisu děkanovi
do 20. 9. 2005
předání zadání studentům (student si vyzvedne proti
podpisu na sekretariátu garant. katedry)
do 14. 10. 2005
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kdo
vedení FEL
studenti
zadávající katedry
představitelé
oborů+ped.proděk.
zadávající katedry
garantující katedry
studenti
garantující katedry

zadávající katedry
studenti
ped. proděkani
garantující katedry
garantující katedry

