Mimořádný termín pro konání státní
závěrečné zkoušky oboru B-EST,
BK-EST, M1-EST a ML1-EST, 2017/18
Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se opravné SZZ v uvedeném mimořádném termínu, jsou povinni doručit
písemnou žádost o opravnou zkoušku na studijní oddělení nejpozději do 7. 7. 2018, pokud tak již neučinili.
Přihlašování v IS VUT musí potom provést v době od 8. 7. 2018 do 21. 7. 2018. Studenti jsou povinni vybrat v IS
VUT předměty v rámci tematických oblastí, ze kterých u SZZ neuspěli, a potvrdit v IS VUT novou přihlášku
k SZZ.
Opravné státní závěrečné zkoušky (SZZ) oboru Elektronika a sdělovací technika (B-EST, BK-EST, M1-EST
a ML1-EST) se budou konat ve čtvrtek 30. 8. 2018 od 9h na Ústavu radioelektroniky (Technická 12, 6. patro
budovy E).


Studenti, kteří budou obhajovat závěrečnou práci, odevzdají 2 kusy tištěné bakalářské/diplomové práce
Ing. Michalu Kubíčkovi, Ph.D. (budova D, 6. patro, místn. SD6.94) ve středu 15. 8. 2018, do 13 h,
včetně vloženého datového média. Kompletní závěrečnou práci je nutné předem vložit do informačního
systému VUT. Struktura bakalářské/diplomové práce je popsána ve vyhlášce UREL s pokyny
o vypracování bakalářské/diplomové práce 2017/18. Z důvodů čerpání dovolené si originál zadání
vyzvedněte na základě e-mailové domluvy.



Posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce budou zveřejněny v informačním systému VUT
nejpozději v pátek 24. 8. 2018.



Detailní rozpis studentů ke komisím a časový harmonogram SZZ bude zveřejněn v informačním systému
VUT nejpozději v pátek 24. 8. 2018.



Studenti, kteří obhajují závěrečnou práci zašlou prezentaci emailem dr. Kubíčkovi nejpozději ve středu
29. 8. 2017 do 13h. Pro obhajobu bude k dispozici PC s Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Reader
DC a dataprojektor s poměrem stran 16:10. Maximální délka prezentace závěrečné práce včetně
případných demo ukázek je 10 min. (Šablona prezentace v LaTeX je k dispozici na
https://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=mag)

Ke SZZ se dostavte ve společenském oděvu a s dostatečným předstihem, nejméně o 30 minut před termínem
konání SZZ s výjimkou prvního studenta.


Do zkušební místnosti vstoupíte na pokyn tajemníka komise.



U ústní části SZZ kladou členové zkušební komise otázky z povinných a/nebo volitelných předmětů.
Doba na přípravu odpovědí se neposkytuje.



Po ukončení zkoušky budete předsedou komise vyzváni, abyste počkali před místností na rozhodnutí
komise o klasifikaci.



Tajemník komise Vás opět uvede do místnosti SZZ a předseda komise Vám sdělí celkový výsledek SZZ.

Přeji vám hodně štěstí a dobré otázky u SZZ.
V Brně dne 4. 7. 2018

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.
(předseda oborové rady B-EST, BK-EST, M1-EST a ML1-EST)

