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Odevzdání rigorózních prací na Farmaceutické fakultě VFU Brno
A) Před odevzdáním rigorózní práce je třeba doplnit přes portálové rozhraní IS/STAG http://stagweb.vfu.cz/ → vstup do studijní agendy (zde, prosím, pročtěte návod na přihlášení do STAGu)
→ 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 rigorózní práci v „pdf“ souboru do odkazu „Elektronická forma kvalifikační práce“.
(Maximální povolená velikost souboru je 10 MB!)
B) Při odevzdání rigorózní práce je třeba, abyste měli přichystáno:
- 2x vyhotovení rigorózní práce v tištěné a vyvázané formě
- 2x CD s nahranou rigorózní prací (1x na ústav fakulty + 1x na studijní oddělení fakulty do Vašeho
studijního materiálu)
- Rigorózní práci předloží každý účastník RŘ k zaprezentování na studijním oddělení fakulty a teprve
potom předá písemnou práci na ústav, kde bude svoji rigorózní práci obhajovat!!!

Návod na přihlášení a vložení abstraktu a rigorózní práce v „pdf“ souboru:
http://www.vfu.cz/
↓

Studium, celoživotní vzdělávání (4. záložka zleva)
↓

Informace pro studenty
↓

Studijní agenda STAG
↓

Přihlášení do portálu
↓

Pročíst „přihlašování do STAGu a provést změnu hesla přes https://passport.vfu.cz
[Uživatelské jméno: Vaše osobní číslo (sdělí studijní oddělení fakulty po podpisu smlouvy)
Heslo: Xxrodnéčíslo (bez mezery a bez lomítka)]
↓

Přihlásit se
↓

2. záložka zleva „Moje studium“
↓

Kvalifikační práce
↓

„Doplnit údaje o DP“
↓

Vložit anotace v ČJ+AJ, klíčová slova v ČJ+AJ→ ULOŽIT
↓

Zarolovat dolů → „Elektronická forma kvalifikační práce“
↓

Nahrát soubor rigorózní práce v „pdf“ souboru → ULOŽIT.
V Brně dne 05. 11. 2018

