VYHLÁŠKA
O STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE A OBHAJOBÁCH
na bakalářském oboru
Management a ekonomika ve stavebnictví
1)

Termín odevzdání BP je nejpozději do pátku 15. května 2015.

Elektronickou verzi bakalářské práce ve formátu pdf student nahraje nejpozději do pátku 15. května
2015 do systému KOS a dva výtisky odevzdá vedoucímu práce, který odevzdání elektronické i tištěné
verze potvrdí do indexu i do KOSu. Student v systému KOS vyplní klíčová slova v českém a
anglickém jazyce a abstrakt v českém a anglickém jazyce. Elektronická verze bakalářské práce i výtisk
musí obsahovat podepsané zadání diplomové práce.
2) Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v období

15. až 18. června 2015

3) Obhajoby bakalářských prací proběhnou ve dnech

17. a 18. června 2015

Složení komisí bude oznámeno s dostatečným předstihem.
Dále sděluji, že v souladu se SZŘ FSv ČVUT v Praze, je nutno podat přihlášku k SZZ na studijní
oddělení nejpozději do pátku 29. 5. 2015.
Předání indexu na studijní oddělení ke kontrole 2. bloku studia ihned po složení poslední zkoušky,
nejpozději do pondělí 8. 6. 2015 do 8.00 hodin.
V okamžiku odevzdání indexu ke kontrole musí mít student splněny všechny povinnosti (zápočty,
klasifikované zápočty, zkoušky) včetně odevzdané bakalářské práce a potvrzení jejího odevzdání
jak v indexu tak v KOSu.
4) SZZ se konají ze dvou předmětů.
Povinným
státnicovým předmětem pro každého studenta je předmět

Ekonomika a management ve stavebnictví - termín: 15. červen 2015
Dále si student povinně volí jeden ze tří dalších předmětů:
Konstrukce pozemních staveb – termín 16. červen 2015
Technologie staveb – termín 16. červen 2015
Inženýrské stavby - termín 16. červen 2015
5) Problémové okruhy k SZZ z výše uvedených předmětů jsou zveřejněny na nástěnce katedry EŘS v
budově B ve 4. podlaží a také na webových stránkách katedry.
Eventuální dotazy k SZZ zodpoví doc.Ing. Daniel Macek, PhD. (daniel.macek@fsv.cvut.cz)

V Praze, dne 18. 5. 2015

Doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
zástupce pedagogického proděkana

