FARMACEUTICKÁ FAKULTA
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

Studijní oddělení
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika
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E-mail: haluzovaz@vfu.cz

Kalendář akcí v letním semestru ak.roku 2016/2017 - posledního roku studia:
Aktualizace témat DP v ČJ + v AJ
– student/ka ve spolupráci se sekretářkou ústavu – zkontrolovat zda je téma správně jak v ČJ, tak v AJ.
V případě změny v údajích opravit ve STAGu a požádat sekretářku ústavu o nový výtisk zadání DP!

15. 03. 2017

Zveřejnění jmenovaných komisí pro státní závěrečné zkoušky
Jmenované komise budou zveřejněny: http://faf.vfu.cz/studium/magisterske-studium/index.html

31. 03. 2016

Doplnit do STAGu přes https://stagweb.vfu.cz/portal
→ Moje studium → Kvalifikační práce → Doplnit údaje o DP → vyplnit a uložit:
1) Anotace v českém jazyce (krátký popis práce) - max. 10 řádků
2) Anotace v anglickém jazyce (krátký popis práce) - max. 10 řádků
3) Klíčová slova v českém jazyce (oddělujte čárkou) - max. 10 slov
4) Klíčová slova v anglickém jazyce (oddělujte čárkou) - max. 10 slov
5) Nahrát a uložit DP v „pdf“ souboru do odkazu „Elektronická forma kvalifikační práce“

do 13. 04. 2017,
resp. do data
odevzdání DP

Jednotný název DP pro nahrání do STAGu a na CD v „pdf“ formátu: Příjmení, Jméno, Rok
odevzdání. (Příklad: Novák František 2017)

Odevzdání diplomových prací
- 2x vyhotovení DP v tištěné a vyvázané formě (nezapomenout vyvázat do DP „Zadání DP“)
- 2x CD s nahranou DP v „pdf“ formátu (1xCD vlepit do 1 vyhotovení DP + 1xCD v papírovém
obalu na studijní oddělení do studijního materiálu)
Diplomovou práci předloží každý student k zaprezentování na studijním oddělení fakulty
(studentovi bude ve STAGu připočítáno 18 kreditů za Cvičení diplomantů III) a teprve potom
předá diplomovou práci na ústav, kde bude svoji DP obhajovat !!!
Předběžná informace:
Studenti, kteří odevzdají DP ve 2. termínu – státní závěrečné zkoušky v září 2017.
Studenti, kteří odevzdají DP ve 3. termínu – státní závěrečné zkoušky v lednu 2018.

1. termín
od 12. 04. 2017
do 13. 04. 2017
----------------------------2. termín
od 24. 07. 2017
do 25. 07. 2017
---------------------------3. termín
31. 10. 2017

Zápis na státní závěrečné zkoušky přes portálové rozhraní IS/STAG
Na portálovém rozhraní IS/STAG budou vypsány termíny na státní závěrečné zkoušky. Student bude mít
možnost přihlásit se na určitý den a k jedné ze tří jmenovaných komisí.

19. 04. – 20. 04. 2017

Obhajoby diplomových prací
Přesné datum a hodinu konání obhajob stanoví předseda komise pro obhajoby písemných prací.

02. 05. – 05. 05. 2017

Zveřejnění seznamu přihlášených studentů na SZZk
Pořadí na každý den a ke každé komisi bude seřazeno abecedně. Současně bude u pořadí uveden čas
konání SZZk.

do 15. 05. 2017

Státní závěrečné zkoušky 1. termín
Začátek vždy od 8.00 hod.

05. 06. – 08. 06. 2017

Promoce absolventů MSP 2017
(*v 9.00, v 10.30, ve 12.00 a ve 13.30 hod. v aule VFU Brno)
Rozpis promocí bude vyvěšen na studijním oddělení fakulty nejpozději do 20. 06. 2017.
* časové údaje jsou pouze orientační

Za správnost: Zdeňka Haluzová
studijní oddělení

V Brně dne 31. 01. 2017

27. 06. 2017

