Upozorn ní student m, kte í cht jí absolvovat SZZ v kv tnu/ ervnu 2006
Informace pro studenty studující v Most a v Litvínov : p ihlášky ke SZZ se odevzdávají na studijním
odd. v Ústí nad Labem, Králova výšina 7, . dv. 209, bakalá ské práce se odevzdávají p ímo na kated e,
která Vám zadala téma práce.
Zadání diplomové (bakalá ské práce)
- nezapome te si originál „zadání“ v as vyzvednout na sekretariátu té katedry, která Vám zadání zadala.
Originál zadání bude svázán v jednom výtisku, v dalších dvou bude svázána kopie zadání. Název
diplomové (bakalá ské) práce nesmíte m nit, musí být shodný s názvem v zadání. Pokud Vám bylo
povoleno zadání zm nit (smí písemn povolit pouze d kan fakulty, ne vedoucí práce), musí být vystaveno
a potvrzeno d kanem fakulty nové zadání práce a tato zm na musí být zárove zaznamenána
sekretá kou katedry ve studijní agend STAG!!!
Odevzdávání diplomových (bakalá ských prací) - nejpozd jší termín je tvrtek 20. 4. 2006.
V tento den BP/DP m žete odevzdávat od 8.00 - 12.00 a od 13.00 do 14.00 hodin. Pokud Vám to situace
dovolí, nenechávejte odevzdání až na poslední den, v tomto p ípad si s nejv tší pravd podobností
odstojíte dlouhou frontu. Diplomové (bakalá ské) práce se budou odevzdávat na sekretariátu p íslušné
katedry, která Vám zadala zadání práce.
Práce se odevzdává ve t ech výtiscích v pevné vazb . S prací musíte zárove odevzdat disketu i CD,
obsahující název práce, Vaše jméno, jméno vedoucího práce, abstrakt a klí ová slova v eském jazyce a
totéž v jazyce anglickém i n meckém. Disketu ozna te štítkem s Vaším jménem a názvem práce (nebo
alespo zkrácený název). Nezapome te každý výtisk podepsat a to u prohlášení! Rámcové pokyny pro
vypracování diplomové (bakalá ské) práce najdete na fakultních internetových stránkách, pod odkazem
Státní zkoušky. Zde také najdete tématické okruhy ke státním záv re ným zkouškám.
Termín odevzdání p ihlášky ke státním zkouškám - nejpozd ji do 20. 4. 2006
P ihlášku ke SZZ m žete podávat na studijním odd lení, . dv. 209 od 8.00 – 12.00 a od 13.00 do
15.00 hodin.
Formulá p ihlášky je p ipraven ke stažení na fakultních stránkách (odkaz Státní zkouška), budou
k dispozici i na studijním odd lení. P ihlášku m žete odevzdávat pr b žn i d íve, ale vždy až po
odevzdání bakalá ské/diplomové práce na p íslušné kated e, kde Vám odevzdání práce na
p ihlášce potvrdí.
Zkontrolujte si, zda máte ve studijní agend STAG od vyu ujících zaznamenány všechny zápo ty a
zkoušky. Kontrola ve STAGU - p es internet, STAG a dále Vizualizace studijních plán nebo p es
aplikaci STAG (v u ebn . 318), dále Studenti - Pr b h studia nebo Zápisové listy - Zápisový list
A. Zobrazí se po zadání Vašeho osobního ísla. Pokud nemáte absolvované zápo ty a zkoušky
zaznamenány ve STAGU, obra te se na jednotlivé vyu ující, pop . na vedoucího katedry i sekretá ku,
aby Vám údaje do STAGU neprodlen zaznamenali. Zápo et za p edm t P íprava k obhajob BP (DP) +
SZZ Vám studijní odd lení zaznamená do STAGU po odevzdání p ihlášky ke SZZ.
D ležité upozorn ní: dle novely Studijního a zkušebního ádu fakulty, platného od 1. 9. 2005 se
studijní odd lení p i kontrole studijních povinností ídí výhradn záznamy o zápo tech a
vykonaných zkouškách v elektronickém systému STAG ( l. 6, odst. 10) !!!!!
Zápis státnicových p edm t do studijní agendy STAG
- musí mít proveden každý student, který chce skládat v tomto akademickém roce státní zkoušky.
Zkontrolujte si, zda máte zápis hotový. Pokud ne nebo Vám n co chybí, neprodlen se dostavte na
studijní odd. . dv. 209 (nebo m kontaktujte telefonem, e-mailem) .
Studenti magisterského studia – pokud si n kdo z Vás chce dodate n zm nit státnicový výb rový
p edm t, také se neprodlen dostavte na studijní odd., . dv. 209.
Zpracovala: Dana Anýžová - vedoucí studijního odd.
Tel.: 475 284 149, e-mail: anyzova@fzp.ujep.cz

V Ústí nad Labem, 3. 4. 2006

