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INFORMACE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘI UKONČOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
2018/2019
PRO STUDENTY:

1) Podání přihlášky do mgr. navazujícího studia
do 31. 3. 2019
2) Přihlášení k červnovému termínu SZZ (podmínka pro konání SZZ)
do 20. 3. 2019
Přihlašování probíhá elektronicky v IS KOS, na programu AS formou písemné
přihlášky předané na studijní odd. Nemůže-li se student přihlásit elektronicky, dostaví
se do výše uvedeného termínu k přihlášení na studijní odd.
Podmínkou přihlášení k SZZ je mít zapsaný v LS předmět Bakalářská práce,
součástí přihlášení je volba ústního okruhu SZZ.
3) Odevzdání BP v IS KOS (tj. stav práce v KOS „Odevzdána“)
26. 5. 2019 (ne)
Termín odevzdání vytištěné BP na katedru
27. 5. 2019 (po)
Pro případné dodatečné úpravy v nahraném souboru či pro případné potíže
s nahráním ve stanoveném termínu, je v KOS nastaven u termínu 1 den tolerance, tj.
přístup studenta k nahrané BP bude definitivně uzavřen 27.5. ve 23.59 h.
4) Uzavření všech bc. předmětů, vložení výsledků zk. a z. do KOS
do 7. 6. 2019 (pá)
(podmínka pro konání SZZ)
Neuzavře-li student k tomuto termínu všechny předměty, nemůže absolvovat
SZZ v červnovém termínu a bude ze SZZ odhlášen. Může dále skládat zkoušky
do konce zk. období a k SZZ se poté přihlásí na další termín (únor 2020).
5) Uzavření studijního plánu v IS KOS, tj. potvrzení splnění bodu 4)
Studenti nemají povinnost si v IS KOS studijní plán uzavřít.
Uzavření st. plánu provede v IS KOS studijní oddělení po 7.6.2019.
6) Podmínky pro připuštění k SZZ: přihlášení k SZZ v IS KOS a následné uzavření všech
předmětů studijního plánu bc. studia ve výše uvedených termínech.
7) Zveřejnění konkrétního data konání SZZ pro studenty v IS KOS
8) SZZ bc. studia

do 13. 6. 2019 (čt)
17. – 28. 6. 2019

Promoce bakalářů
Zápis do 1. roč. mgr. navaz. studia 2019/20 v posluchárnách
Náhradní termín zápisu do 1. roč. mgr. navaz. studia v posluchárnách

18. – 19. 9. 2019
2. 9. 2019
9. 9. 2019

PRO KATEDRY:
Vložení zadání BP do IS KOS
Předání formuláře zadání BP na stud. odd.
Udělení zápočtu z BP
Uzavření všech předmětů, vložení výsledků zk. a z. do IS KOS
Zveřejnění data SZZ pro studenty v IS KOS ze strany katedry

do 1. 3. 2019
do 8. 3. 2019
do 31. 5. 2019
do 7. 6. 2019 (pá)
do 13. 6. 2019 (čt)

březen 2019, studijní odd. FSv ČVUT

