Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 5. ledna 2005

VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 6 - 2004/05
O STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH
A PROMOCÍCH V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH FEL V AK. R. 2004/2005
1. a)

Stanovuji následující termíny státních závěrečných zkoušek (dále SZZ) v bakalářském
studijním programu B2612 ”Elektrotechnika a informatika” prezenční a kombinované
formy studia na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni

Komise ELT č. 1
Komise ELT č. 2
obor 2602R010 Komerční elektrotechnika (KOE) Komise KOE
obor 2602R006 Elektrotechnika (ELT)

2. a 3. 2. 2005
2. a 3. 2. 2005
2. a 3. 2. 2005

Termíny reprobací budou stanoveny děkanem po ukončení řádného termínu SZZ.
b)

Jmenuji následující složení komisí pro státní závěrečné zkoušky
Obor 2602R006 Elektrotechnika (ELT)
Komise ELT č. 1
Předseda:
Doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
Doc. Ing. Josef Červený, CSc.
Místopředseda:
Členové:
Doc. Ing. Anna Kotlanová, CSc.
Doc. Ing. Josef Linda, CSc.
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc.
Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
Ing. Václav Boček, Ph.D.
Komise ELT č. 2
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Doc. Ing. Jan Urbánek, CSc.
Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.
Doc. Ing. Karel Zeman, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Valenta, CSc.
Doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D.
Doc. Ing. Vlastimil Beran, CSc.
Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
Ing. Jiří Voleník, CSc.
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Obor 2602R010 Komerční elektrotechnika (KOE)
Komise KOE
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
Předseda:
Místopředseda:
Doc. Ing. Eva Kučerová, CSc.
Členové:
Doc. Ing. Josef Červený, CSc.
Ing. František Kostka, CSc.
Ing. Petr Preuss, CSc.
Ing. Petr Rada, CSc.
Doc. Ing. Konstantin Schejbal, CSc.
Doc. Ing. Milan Štork, CSc.
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Valenta, CSc.
2.

Mezní termín pro odevzdání bakalářské práce podle odst. IV písm. B Vyhlášky děkana
FEL č. 1 - 2004/2005 je 20. 1. 2005.

3. a)

Pro vypracování bakalářské práce a konání státní závěrečné zkoušky platí Směrnice
děkana FEL o státních závěrečných zkouškách na FEL ZČU v Plzni ze dne 7. 4. 1999
(dále jen Směrnice děkana FEL) a Metodický pokyn pro zpracování diplomové
(bakalářské) práce ze dne 4. 4. 2003.

b)

Podle rozhodnutí vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU se státní závěrečná
zkouška skládá z obhajoby bakalářské práce a ze všeobecné rozpravy (tématické
okruhy oblastí zveřejní oborové katedry). Obě tyto části ústní zkoušky jsou hodnoceny
samostatně a celá státní závěrečná zkouška je hodnocena výslednou známkou v souladu
s čl. 5 Směrnice děkana FEL.

4.

Ihned po získání všech zápočtů a složení zkoušek za poslední ročník studia (mezní
termín do 27. 1. 2005) se každý student dostaví s indexem na studijní oddělení FEL.

5.

Studenti, kteří v průběhu studia splnili podmínky absolvování některého
z certifikátových programů vypsaných na ZČU, požádají garanta programu (garantující
fakultu prostřednictvím jejího studijního oddělení) o vystavení certifikátu a oznámí tuto
skutečnost nejpozději do 28. 1. 2005 své studijní referentce. Tito absolventi pak obdrží
spolu s diplomem certifikát o rozšíření své kvalifikace.

6.

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!! Zde
podepíší evidenci absolventů, budou vyřazeni ze seznamu studentů a převezmou zpět
svůj index. Zároveň je nutné předložit na studijním oddělení potvrzení o odevzdání
vypůjčených skript, knih či další literatury a o vrácení identifikační karty studenta.
Absolventi studia oboru ELT se dostaví ke studijní referentce paní Šafránkové,
absolventi oboru KOE ke studijní referentce pí Jandíkové a absolventi kombinovaného
studia k pí. Königsmarkové.
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, směr. kód
banky 0100, variabilní symbol 2275000605, konstantní symbol 0379, specifický symbol
tvoří Vaše rodné číslo bez pomlček a lomítka, částku 500,- Kč za výlohy, související
s ukončením studia (diplom, desky oznámení o promoci, vstupenky na promoci,
pronájem sálu, hudba během promoce aj.) a za fotografie z průběhu promoce.
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7.

Oborové katedry FEL pověřené organizací státních závěrečných zkoušek zabezpečí
informaci studentů i členů státních zkušebních komisí o harmonogramu státních
zkoušek, napíší protokol o SZZ, zkompletují materiály ze státních závěrečných zkoušek
a v náležité formě je předají na studijní oddělení FEL nejpozději do 2 pracovních dnů
po konání SZZ z příslušného dne.

8.

Všichni absolventi vyplní na studijním oddělení FEL evidenční kartu se základními údaji
(bydliště, budoucí zaměstnavatel apod.) a budou ji v dalším období písemnou či
telefonickou formou průběžně aktualizovat.

9. a)

Promoce absolventů všech bakalářských oborů se uskuteční v pátek dne 11. února
2005 v posluchárně EP 130, Univerzitní ul. v následujícím čase:

Obor
Elektrotechnika, Komerční elektrotechnika,
kombinované studium
b)

Začátek promoce
10.30 hodin

Sraz absolventů
9.15 hodin

Všichni absolventi se shromáždí nejpozději v 9.15 hod. v prostoru chodby před EP 130.
Na promoci se dostaví ve slavnostním společenském oblečení. Absolventi, kteří se
dostaví pozdě nebo nevhodně oblečeni, se nebudou moci promoce zúčastnit.

10. a) Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam (není proto povolen
pohyb soukromých fotografů v průběhu promoce po sálu).
b) Hosté musí zaujmout místa v hledišti nejpozději 10 minut před výše uvedeným
začátkem promoce (sedadla nejsou číslována).
11.

Pozvánky na promoce, které budou zároveň vstupenkami (pro každého absolventa
zdarma 5 vstupenek, obdrží je po předložení dokladu o zaplacení výše uvedené částky
500,- Kč a po předložení všech potvrzení o vypořádání všech výše uvedených
pohledávek ze strany ZČU), budou k dispozici na studijním oddělení FEL.

12.

Případné další informace podá studijní oddělení Fakulty elektrotechnické. Absolventi se
mohou dostavit na studijní oddělení podle svých možností případně i mimo stanovené
úřední hodiny.

doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
děkan FEL
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