VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 6D/2016
Řádné ukončení studia na FAV v akademickém
roce 2015/2016 a organizační zabezpečení promocí
Studenti posledních ročníků studijních programů FAV odevzdají po složení všech zápočtů
a zkoušek za ak. r. 2015/2016 svůj index k uzavření na studijní oddělení FAV (kancelář UV209 - pí. Brabencová). Termíny pro uzavření indexů stanovuji takto:
•

Studenti magisterských studijních programů, kteří ukončí studium složením státní
závěrečné zkoušky a obhajobou diplomové práce v červnu, předloží index k uzavření
nejpozději do 1. 6. 2016.

•

Studenti bakalářského studijního programu INIB, kteří ukončí studium složením
státní bakalářské zkoušky a obhajobou bakalářské práce v červnu, předloží index
k uzavření nejpozději do 1. 6. 2016.

•

Studenti bakalářských studijních programů AVIB, MAB, GEMB, SIB a POMB, kteří
ukončí studium složením státní bakalářské zkoušky a obhajobou bakalářské práce
v červnu, předloží index k uzavření nejpozději do 8. 6. 2016.

•

Studenti, kteří nestačí odevzdat diplomovou nebo bakalářskou práci v květnovém termínu nebo z jiných důvodů neukončí studium v červnu 2016, sdělí tuto skutečnost neprodleně odborné katedře a studijnímu oddělení.

•

Studenti bakalářských studijních programů, kteří ukončí studium složením státní
bakalářské zkoušky a obhajobou bakalářské práce v srpnu, předloží svůj index
k uzavření ve dnech 8. 8. – 22. 8. 2016, nejpozději ale tři dny před konáním státní bakalářské zkoušky.

•

Studenti magisterských studijních programů, kteří ukončí studium složením státní
závěrečné zkoušky a obhajobou diplomové práce v srpnu nebo v září, předloží index
k uzavření ve dnech 8. 8. – 26. 8. 2016, nejpozději ale tři dny před konáním státní závěrečné zkoušky.

V indexu předloženém k uzavření musí být záznamy o složení zkoušek a udělení zápočtů,
které naplňují splnění studijního plánu, včetně zapsaného zápočtu za bakalářskou nebo
diplomovou práci. Vzhledem k náročnosti kontrolního procesu je potřeba odevzdat index
k uzavření ve výše uvedených termínech neprodleně po splnění podmínek pro ukončení
studia.
Studenti jsou dále povinni vložit své kvalifikační práce včetně specifikovaných metadat do
informačního systému STAG (tato povinnost vyplývá z §47b zákona 111/1998 Sb. a vyhlášky
rektora 24R/2006 ve znění pozdějších doplňků). Údaje do systému lze vkládat po přihlášení na
adrese http://www.portal.zcu.cz/ v sekci Moje studium.

Oborová katedra zodpovídá za to, že bez uzavření indexu a vložení kvalifikační práce nebude konána obhajoba závěrečné práce.
Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce (resp. po složení státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské práce) se studenti dostaví na studijní oddělení ohledně
nahlášení účasti na promoci, vypořádání závazků vůči ZČU a nutné další administrativy související s ukončením studia.

Slavnostní promoce absolventů bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty
aplikovaných věd, kteří ukončí studium v červnu 2016, se uskuteční v Měšťanské besedě
(Kopeckého sady 13, Plzeň) dne 15. 7. 2016.
Absolventi se dostaví ve společenském obleku a shromáždí se u vchodu do budovy
Měšťanské Besedy následovně:
1. promoce

15. 7. 2016 v 10 hodin
(sraz absolventů je v 8.30)
Absolventi bakalářského studijního programu
Inženýrská informatika
Absolventi bakalářských studijních programů
Matematika a Geomatika
Absolventi bakalářského studijního programu
Aplikované vědy a informatika
Absolventi bakalářského studijního programu
Stavební inženýrství
Absolventi bakalářského studijního programu
Počítačové modelování v technice

2. promoce

15. 7. 2016 v 13 hodin
(sraz absolventů je v 11.30)
Absolventi magisterského studijního programu
Inženýrská informatika
Absolventi magisterských studijních programů
Matematika a Geomatika
Absolventi magisterského studijního programu
Aplikované vědy a informatika
Absolventi magisterského studijního programu
Stavební inženýrství
Absolventi magisterského studijního programu
Počítačové modelování v inženýrství

Stanovenou hodinu pro sraz absolventů je nutno z organizačních důvodů bezpodmínečně dodržet, jinak nebudou absolventi zařazeni k promoci.
Vstup diváků na slavnostní promoci absolventů FAV je volný. Fotografování a videozáznam
celé promoce jsou zajištěny. Při soukromém fotografování je zakázáno používat blesku a jakkoliv jinak rušit průběh promoce.

Slavnostní promoce absolventů bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty
aplikovaných věd, kteří ukončí studium v srpnu či září 2016 a absolventů doktorských studijních programů, kteří ukončí studium v akademickém roce 2015/2016, se uskuteční
v Měšťanské besedě (Kopeckého sady 13, Plzeň) dne 21. 10. 2016.

Účast na této promoci je nutno závazně nahlásit po státnicích na studijním oddělení, kde bude
možné získat i podrobnější informace.

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
děkan FAV

V Plzni dne 14. dubna 2016

