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Zápis na vypsaná témata diplomových prací (dále jen DP)
(Informace pro studenty 3. roku studia v akademickém roce 2016/2017)

1) Ústavy Farmaceutické fakulty vypíší témata DP a vyvěsí na dostupném místě do 10. 03. 2017
2) Zápisy studentů na ústavech na jednotlivá témata od 13. 03. 2017 do 13. 04. 2017
3) Student se po zapsání na téma DP dostaví na konzultaci za vedoucím DP a dohodne se na:
a) tématu DP v AJ
b) zásadách pro vypracování
c) seznamu doporučené literatury
4) Student načerpané informace od vedoucího DP (viz bod 3) zadá do STAGu přes portálové rozhraní IS/STAG –
https://stagweb.vfu.cz/portal do 28. 04. 2017
Postup při vkládání textu:
a) Moje studium → Kvalifikační práce → Vyplnit podklady pro zadání DP
Student vyplní níže uvedené kolonky:
→ název DP v českém jazyce
→ název DP v anglickém jazyce
→ jméno vedoucího DP
→ zásady pro vypracování
→ seznam doporučené literatury
b) Student podklad pro DP uloží → vytiskne podklad → předloží ke kontrole a podpisu vedoucímu DP
→ podepsaný podklad pro zadání DP odevzdá sekretářce ústavu pro konečné zpracování
5) Sekretářka ústavu zkopíruje údaje do STAGu , doplní číslo ústavu, datum zadání DP, plánované datum
odevzdání DP. (Kolonku „datum odevzdání DP“ vyplní studijní referentka s konkrétním datem předložení
hotové DP studentem na studijním odd. k zaprezentování a předáním na ústav.)
Dále vyplní položky „Hodnocení, Jazyk, Datum a místo vystavení“. V případě nutnosti použije speciálních znaků
nebo kurzívy a vytiskne „Zadání diplomové práce“
6) Student „Zadání DP“ podepíše
7) Zadání DP podepíše přednosta ústavu
8) Sekretářky ústavů předají podepsaná „Zadání DP“ na studijní oddělení fakulty do 12. 05. 2017
9) Zadání DP podepíše děkan fakulty
9) Podepsané „Zadání DP“ obdrží student v jednom vyhotovení (bude k dispozici u vedoucích DP do 19. 05. 2017,
event. na začátku výuky v následujícím akademickém roce)

V Brně dne 15. 02. 2017

