Návrh

Pokyn č. 4DP/2015 děkana FEK ZČU v Plzni
Organizace posledního semestru studia v ak. roce 2015/2016
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA:
Letní semestr – výuka pro 3. ročník

15. 2. – 29. 4. 2016 (11 týdnů)

Termíny pro dokončení studia:
a) Dokončení studia - červen:
- odevzdání bakalářské práce

25. 4. 2016

- mezní termín zápočtů a zkoušek

20. 5. 2016, 12:00 hod.

- zadání známek do databáze

20. 5. 2016

- odevzdání indexu

23. 5. 2016

- závěrečné bakal. státní zkoušky (Plzeň a Cheb)

1. 6. – 15. 6. 2016

- promoce

přelom června / července 2016

Opravný termín:
- odevzdání bakalářské práce na opravný termín

22. 8. 2016

- opravné bakalářské státní zkoušky

12. 9. – 16. 9. 2016

b) Dokončení studia – leden/únor:
- odevzdání bakalářské práce

14. 12. 2015

- mezní termín zápočtů a zkoušek

15. 1. 2016 12:00 hod

- zadávání známek do databáze

15. 1. 2016

- odevzdání indexu

18. 1. 2016

- závěrečné bakalářské státní zkoušky

25. 1. – 5. 2. 2016

- promoce

přelom června / července 2016

Konání obhajob bakalářských prací a bakalářských státních zkoušek v zimním termínu je katedra
povinna uskutečnit při přihlášení nejméně 5 studentů příslušného studijního oboru a studijního
zaměření.
Studenti si zapisují státní závěrečné zkoušky do vybraného semestru v předzápisu pro
akademický rok 2015/2016.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:
PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA:
Letní semestr – výuka pro 2. ročník:

15. 2. - 22. 4. 2016 (10 týdnů)

Termíny pro dokončení studia:
a) Dokončení studia – červen:
- odevzdání diplomové práce

25. 4. 2016

- mezní termín zápočtů a zkoušek

20. 5. 2016 do 12:00 hod

- zadání známek do databáze

20. 5. 2016

- odevzdání indexu

23. 5. 2016

- závěrečné státní zkoušky

1. 6. – 15. 6. 2016

- promoce

přelom června / července 2016

Opravný termín:
- odevzdání diplomové práce na opravný termín

22. 8. 2016

- opravné závěrečné státní zkoušky

12. 9. – 16. 9. 2016

b) Dokončení studia – leden/únor:
- odevzdání diplomové práce

14. 12. 2015

- mezní termín zápočtů a zkoušek

15. 1. 2016 12:00 hod

- zadání známek do databáze

15. 1. 2016

- odevzdání indexu

18. 1. 2016

- závěrečné státní zkoušky

25. 1. – 5. 2. 2016

- promoce

přelom června / července 2016

Konání obhajob diplomových prací a závěrečných státních zkoušek v zimním termínu je katedra
povinna uskutečnit při přihlášení nejméně 5 studentů příslušného studijního oboru a studijního
zaměření.
Studenti si zapisují státní závěrečné zkoušky do vybraného semestru v předzápisu pro
akademický rok 2015/2016.

Pokyn děkana č. 1DP/2015 se zrušuje.

Plzeň 1. 9. 2015

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan Fakulty ekonomické

