Katedra ekonomie a kvantitativních metod
Informace, týkají se organizace posledního
semestru studia:




odevzdání bakalářských a diplomových prací,
přihlášek ke státní závěrečné zkoušce,
kontroly splnění požadavků před státní závěrečnou zkouškou
a další problematiky, která s tím souvisí.

1. ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE
Studenti FEK odevzdávají BP/DP do mezního termínu, který je uvedený v
oficiálním zadání práce.
Pro termín obhajoby BP a DP v červnu 2017 je mezní termín odevzdání
práce 24.4.2017.
Práce se odevzdává na katedru, na kterou student podal přihlášku k BP/DP.
Studenti, kteří neodevzdají BP/DP nejpozději 24.4. 2017, se nemohou
zúčastnit červnového termínu státní závěrečné zkoušky.
Pokud student nemůže odevzdat svoji práci ve stanoveném termínu (tj.
nejpozději 24. 4. 2017), postupuje podle článku 55 ve Studijním a
zkušebním řádu ZČU: Podá na studijní oddělení písemnou žádost o posunutí
termínu odevzdání práce, do žádosti student napíše DŮVOD.
Žádost je nutné podat nejpozději do 5 pracovních dnů po stanoveném
termínu odevzdání práce, tedy do 2. 5. 2017.
Nerespektování tohoto článku může vést k ukončení studia - viz čl. 65,
odst. 1, písmeno h).
Studijní a zkušební řád ZČU je dostupný zde:
https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&
name=FileName&idname=IDInternet&id=2805
O žádostech rozhoduje studijní proděkanka, studentům je termín odevzdání
práce posunutý do příštího akademického roku.
2. ZVEŘEJNĚNÍ / NEZVEŘEJNĚNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE
Kvalifikační práce se podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
zveřejňují v elektronické formě v portálu ZČU nejpozději 5 pracovních
dnů před obhajobou práce. Po obhajobě jsou dostupné elektronicky v portálu a
v tištěné formě v knihovně ZČU.
V odůvodněných případech je možné PŘED ODEVZDÁNÍM PRÁCE požádat o její
nezveřejnění. Novela zákona č. 111/1998 Sb., která platí od 1. 9. 2016,
stanoví maximální dobu nezveřejnění práce na 3 roky.
Postup při žádosti o nezveřejnění je stanovený směrnicí rektorky č.
26R/2013, čl. 2:
Student žádost o nezveřejnění práce projedná s vedoucím své práce PŘED
ODEVZDÁNÍM PRÁCE (tedy ne až po odevzdání). Pokud vedoucí
práce důvod pro nezveřejnění uzná za závažný, požádá vedoucí práce
písemně děkana fakulty o nezveřejnění práce.
Student sám o nezveřejnění práce děkana nežádá, ale řeší to pouze
prostřednictvím vedoucího své práce.
Směrnice rektora č. 26R/2013 o zveřejňování kvalifikačních prací je
dostupná zde:
https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&
name=FileName&idname=IDInternet&id=3528
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3. PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STÁTNÍ ZKOUŠCE A OBHAJOBĚ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
Všichni studenti, kteří se chtějí účastnit státní závěrečné zkoušky a
obhajoby kvalifikační práce, musí podat písemnou přihlášku na
sekretariát garantující katedry v místě svého studia.
Garantující katedra = katedra, která garantuje příslušnou státní
závěrečnou zkoušku.
Povinnost podat písemnou přihlášku se týká i opravných termínů státní
zkoušky a opravné obhajoby práce.
Formulář přihlášky ke státní zkoušce je uveden jako příloha č. 2 ve
směrnici děkana č. 1DS/2016 zde:
https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&
name=FileName&idname=IDInternet&id=4248
Mezní termín pro podání přihlášky na červnový termín státní závěrečné
zkoušky je 24. 4. 2017.
Výjimkou je státní zkouška z ekonomie na navazujícím magisterském studiu
- na tuto dílčí státní zkoušku, která se koná v průběhu akademického
roku, se studenti přihlašují elektronicky.
4. ODHLÁŠENÍ NEBO OMLUVA ZE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Postupuje se podle Studijního a zkušebního řádu ZČU, čl. 48.
Student má právo odhlásit se od SZZ nejpozději sedmdesát dva hodin před
začátkem zkušebního termínu (odhlásí se např. pokud nesplnil všechny
zkoušky a nemůže se tedy účastnit červnového termínu SZZ).
Odhlášení od zkoušky student nahlásí e-mailem nebo dopisem na
sekretariát katedry, kam podal přihlášku (aby bylo možné dopis/mail
evidovat).
Pokud se neodhlásí včas (to je v případě, že do začátku SZZ zbývá méně
než 72 hodin), může se z termínu SZZ písemně omluvit. Omluva MUSÍ být
doručena
nejpozději do tří pracovních dnů od termínu SZZ a student v ní MUSÍ
DOLOŽIT VÁŽNÝ DŮVOD, proč se ke zkoušce nemůže/nemohl dostavit. Tuto
písemnou
omluvu student předá nebo zašle na studijní oddělení FEK. O důvodnosti
omluvy rozhoduje děkan (resp. studijní proděkanka); jeho rozhodnutí je
konečné. Pokud se student nedostaví na termín státní zkoušky bez omluvy
nebo pokud jeho omluva nebyla děkanem uznána nebo pokud odstoupí od SZZ
po jejím
začátku ("vzdá to" po vytažení otázky), je hodnocen známkou „nevyhověl“.
5. ORGANIZACE POSLEDNÍHO SEMESTRU STUDIA v LS 2016/17
Organizace posledního semestru studia pro studenty, kteří plánují
absolvování studia v červnu 2017, je daná pokynem děkana č. 1DP/2016,
dostupný zde:
https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&
name=FileName&idname=IDInternet&id=4395
Pokyn mimo jiné stanoví: mezní termín pro podání přihlášky ke státní
závěrečné zkoušce, konec výuky v posledním semestru,
mezní termín pro splnění všech studijní povinností (zápočtů a zkoušek),
mezní termín pro odevzdání indexu na studijní oddělení ke kontrole
splnění všech požadavků a další důležité informace.
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6. KONTROLA SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ = PODMÍNKA PRO ÚČAST U SZZ
Studenti, kteří podají přihlášku na červnový termín státní závěrečné
zkoušky, se nejpozději 22. 5. 2017 dostaví na studijní oddělení
ke kontrole splnění požadavků daných studijním plánem příslušného
studijního oboru.
Studenti, kteří u zápisu dostali index, při této kontrole odevzdají
index k tzv. uzavření indexu.
V indexu musí být záznamy o všech udělených zápočtech a zkouškách.
Po úspěšném absolvování státní zkoušky se studentům index vrací.
Informace pro studenty, kteří nemají index a plánují účast u státní
zkoušky v červnu 2017 (mají uznané předměty z předchozího studia):
Tito studenti se dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění
studijních požadavků také nejpozději 22. 5. 2017
(tj. stejný mezní termín jako pro studenty s indexy). Kontrola splnění
požadavků proběhne stejným způsobem jako u studentů s indexy,
ale místo "uzavření indexů" tito studenti podepíší zápisový list s
výsledky svého studia v ak. roce 2016/2017.
Pro všechny studenty platí: Bez kontroly splnění požadavků nejpozději
do 22. 5. 2017 není účast u státní závěrečné zkoušky v červnu možná.
7. TERMÍNY SZZ V ČERVNU 2017:
SZZ se budou konat v období od 1.6. do 15.6.2017. Konkrétní termíny
určí katedry podle počtu studentů, kteří splní požadavky pro účast u
státní zkoušky.
8. PROMOCE:
Slavnostní promoce absolventů proběhnou v těchto dnech:
úterý 27. 6. zámek Kozel - absolventi navazujícího studia v Plzni
středa 28. 6. Parkhotel Plzeň (ul. U Borského parku) - absolventi
bakalářského studia v Plzni
čtvrtek 29. 6. Cheb, budova FEK, velký sál - absolventi bakalářského
studia v Chebu
9. VNITŘNÍ NORMY K VÝŠE UVEDENÉ PROBLEMATICE:
Aktuální vnitřní normy jsou zveřejněné na webové stránce FEK "Studium"
pod modrými nadpisy "Bakalářská a
diplomová práce" a "Vybrané studijní normy":
https://www.dfek.zcu.cz/studium.php

