Bakalářský obor Geotechnologie

VYHLÁŠKA

o termínech a povinnostech pro ukončení bakalářského studia oboru Geotechnologie
v podzimním termínu akademického roku 2014/2015
Povinnosti spojené se Státní závěrečnou bakalářskou zkouškou (SZZK) z geotechnologie:
1) Přihlásit se k vykonání SZZK do 26. 6. 2015 (včetně)
Přihlášky k SZZK se podávají elektronicky prostřednictvím SISu.
Podrobné pokyny k přihlašování jsou zveřejněny studijním oddělením na adrese:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/navody

Omluva z termínu státnic (v případě doložených vážných zdravotních důvodů) je možná prostřednictvím
písemné žádosti schválené garantem programu nebo oboru a následně doručené studijní referentce K.
Řehořové.
2) Odevzdat bakalářskou práci ve dvou krocích do 10. 8. 2015 do 14:00 (včetně)
a) Vložit elektronickou verzi práce do SISu. V odůvodněných případech lze zažádat o vyjmutí příloh
nebo celé práce ze zveřejnění (opatření děkana 16/2010).
Upozornění: Verzi práce vloženou v SISu nebude možné nijak upravovat a bude ji nutné
obhajovat!!! Pokud student práci nahraje do SISu a potvrdí její odevzdání, není možné později práci
přehrát novým souborem ani v případě odstoupení od obhajoby. Student musí práci obhajovat ve
stavu, v jakém ji odevzdal, byť budou posudky sebehorší.
b) Odevzdat bakalářskou práci ve 2 výtiscích svázaných pevnou vazbou na sekretariátu Ústavu
hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky. Před odevzdáním tištěné verze práce již musí
být elektronická verze práce zadána do SISu.
Před nevratnými kroky doporučuji pečlivě zkontrolovat úplnou shodu názvu bakalářské práce v zadání
práce v SISu, v konečné elektronické i tištěné verzi práce. Metodické pokyny pro odevzdávání
závěrečných prací jsou na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-

mgr/navody , nebo https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/aplikovana-geologie/home/clenove
3) Splnit studijní podmínky pro konání SZZK do 8. 9. 2015 (včetně)
Student uzavře do tohoto temínu v SISu všechny předepsané studijní povinnosti. V případě splnění všech
povinností studijní referentka změní v SISu studijní stav studenta na „uzavřel“ (bez osobní účasti
studenta), což se v SISu bezprostředně projeví. Při nedodržení termínu splnění studijních povinnosti se
student nemůže SZ zúčastnit. Doporučuji zkontrolovat plnění studijních povinností prostřednictvím SIS
co nejdříve.
4) Dostavit se včas k obhajobě bakalářské práce a ústní bakalářské zkoušce v určeném termínu dne
15. 9. 2015
Čas a místo konání SZZK bude zveřejněn nejpozději dva týdny před konáním SZZK.
K obhajobě musí být k dispozici písemné posudky vedoucího práce a oponenta, opatřené originálním
podpisem. Oponentský posudek musí být datovaný nejméně 5 pracovních dnů před stanoveným datem
obhajoby. Posudky oponenta musí být vloženy do SISu alespoň 3 dny před datem konání obhajoby.
Účast oponentů na obhajobě je žádoucí, ale není bezpodmínečně nutná.
V případě neúspěchu lze podle Studijního a zkušebního řádu PřF UK opakovat jednotlivé části SZZK
nejdříve po šedesáti dnech.
V Praze dne 13. 2. 2014

doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
garant studijního oboru Geotechnologie

