Pokyny a informace pro studenty, kteří jdou v akademickém roce 2016/17
k SZZ
Do 19. 5. 2017
musíte odevzdat bakalářskou/diplomovou práci do 15 hodin s náležitostmi dle
zveřejněných pokynů (+ dle pokynů též elektronicky) u garantující katedry
a to: Bc BMT, Mgr SIPZ, Mgr BME v místnosti č 108 - KBT
Bc OPT, Mgr PMB v místnosti č. 308 - KPO
Bc FZT, Bc ZZ, Bc ZL, Bc RA, Bc PŘKS, Mgr CNP v místnosti č. K - 202 KZOOO
Bc BMI v místnosti č. 506 - KBI
Do 19. 4. 2017
nejpozději do 15 hodin můžete podat žádost o zrušení přihlášky k SZZ děkanovi fakulty
s vyjádřením vedoucího práce, garanta oboru (nebo jeho zástupce) a vedoucího
garantující katedry s udáním vážného důvodu.
Do 8. 6. 2017 (St. programy OO a SPZ do 31. 5. 2017)
musíte uzavřít studijní plán v KOSu. Pro úspěšné uzavření studijního plánu nesmí v
KOSu chybět žádný výsledek. Každý student si musí prostřednictvím KOSu uzavřít
nejpozději do tohoto data svůj studijní plán!!!!
Něco málo k orientaci v KOSu:
Otevřete záložku „Ostatní“ → „Kontrola studijního plánu“
Kontrola splnění studijního plánu se spustí automaticky při vstupu do formuláře.
V případě, že proběhne kontrola úspěšně, je možné plán uzavřít a potvrdit toto tlačítkem „uzavřít studijní plán“
V případě, že kontrola neproběhne úspěšně, tlačítko se ani neobjeví a ve výsledku kontroly je možné vyhledat důvod
(většinou chybějící výsledek z nějakého předmětu, který Vám musí katedra doplnit). Je proto nutné kontrolu spustit
s dostatečným předstihem, aby se i případné nesrovnalosti a chybějící výsledky dořešily právě do výše uvedeného
data. Kontrolu splnění studijního plánu je možné průběžně spustit kdykoliv a neomezeně.

Nejpozději 5 dnů před termínem SZZ
máte možnost se seznámit s posudky vedoucího a oponenta bakalářské/diplomové práce,
abyste se mohli připravit na obhajobu a to buď formou osobního nahlédnutí na sekretariátu
garantující katedry (viz výše), formou vyžádání elektronické podoby prostřednictvím
sekretariátu garantující katedry (viz výše) a nebo prostřednictvím systému Projects.
Dle pokynů garantující katedry
nejpozději během dopoledne určeného dne předejte nebo zašlete mailem Vaší prezentaci
bakalářské/diplomové práce, aby mohla být včas nainstalovaná do počítače ve zkušební
místnosti a to (případně na jiné místo dle pokynů katedry):
Bc BMT, Mgr SIPZ, Mgr BME - nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz, místnost č. 108
Bc OPT, Mgr PMB - siffnerova@fbmi.cvut.cz, místnost č. 308
Bc FZT, Bc ZZ, Bc ZL, Bc RA, Bc PŘKS, Mgr. CNP - klickhan@fbmi.cvut.cz , místnost
K - 202
Bc BMI – kulhaluc@fbmi.cvut.cz , místnost č. 506
V den určený garantující katedrou
(cca od 8.30 do 14.00 hod.) máte možnost si prezentaci vyzkoušet přímo ve své zkušební
místnosti, seznámit se s ovládáním místního počítače, či jen obhlédnout připravené
prostředí apod.
Den před svým termínem SZZ si zkontrolujte na webu či na nástěnce garantující katedry
nejaktuálnější rozpis SZZ, abyste opravdu věděli, kdy máte jít na řadu (může na poslední chvíli
ještě dojít ke změnám, např. kdyby někdo onemocněl apod.).

5. 6. 2017 – 16. 6. 2017
probíhá pouze pro Bc FZT praktická část SZZ dle rozpisu a pokynů KZOOO
SZZ pro magisterské obory 19. 6. 2017 – 30. 6. 2017 (CNP 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017)
SZZ pro bakalářské obory 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017 (FZT ústní část 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017,
RA, ZZ, ZL, PŘKS 5. 6. 2017– 23. 6. 2017)
probíhají SZZ dle rozpisu garantující katedry
shromažďovat se budete (samozřejmě ve slavnostním oblečení) v místnosti uvedené
garantující katedrou v rozpisu szz, kde si Vás vždy vyzvedne tajemnice Vaší komise
tajemnice bude kontrolovat Vaši totožnost stejně jako u zkoušky podle SZŘ Čl. 8 (platný
občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz studenta)
dostavit se musíte všichni nejméně o hodinu a půl dříve, než je čas Vaší zkoušky.
Vy, kteří jste na řadě ráno jako první od 8 hod. se můžete dostavit dříve jen o cca 45 minut
Vy, kteří jste na řadě jako první po polední pauze se dostavte nejpozději v 10.30 hod.
Přesné informace obdržíte od sekretářky příslušné katedry.
Při zkoušce bude nejdříve probíhat prezentace a obhajoba Vaší bakalářské/diplomové práce
a bezprostředně potom ústní zkoušky ze 2/3/4 Vámi vybraných/předepsaných tématických
okruhů
Studijní program SPZ a OO: Před teoretickou částí SZZ má student vyhrazeno 30 minut na
písemnou přípravu. Příprava může být pouze na orazítkovaných papírech k tomu určených,
které budou následně založeny do protokolu o SZZ.
Po zkoušce se komise krátce poradí a oznámí Vám, zda jste u zkoušky prospěl(a) či
neprospěl(a), seznámí Vás se známkami ze všech jednotlivých částí SZZ a na zápisu o
SZZ podepíšete, že jste byli s výsledky seznámeni
Po úspěšném absolvování SZZ
vyrovnáte všechny závazky v knihovně a na sekretariátu garantující katedry
a můžete také začít přemýšlet o tom, kdo z vašeho oboru by byl vhodný při promoci
k přednesení projevu – poděkování za studenty (1. student) a k přečtení promočního slibu
(2. student) tipy nahlaste neprodleně po szz na studijní oddělení.
Promoce proběhnou 17. a ž 19. 10. 2017, do jednotlivých běhů budete rozděleni cca v září (až
skončí i opravné szz a budou konečné počty absolventů)!!
Rozvrh promocí a veškeré informace o promocích budou zveřejněny na:
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/aktuality
Na promocích se nedoporučuje přítomnost dětí předškolního věku (v případě, že budou
vyrušovat, budou neprodleně vyvedeni z kaple). Pro všechny přítomné (absolventy i jejich
doprovod) je povinný společenský oděv.
S Vaší účastí je počítáno automaticky, na základě úspěšně složené SZZ v ak. roce 2016/17 a
v případě, že se nebudete promočního obřadu účastnit, je nutné tuto skutečnost neprodleně
oznámit, a to nejpozději 1 týden před samotnou promocí na braundan@fbmi.cvut.cz.
Přeji hodně úspěchů u SZZ
Mgr. Dana Braunová

