INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ
V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020
V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE,
STUDIJNÍ OBORY
CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP
Vážení studenti, následující text Vám nabízíme jako pomoc pro orientaci v závěrečném
ročníku Vašeho vysokoškolského studia.
Upozorňujeme
Vás
na
harmonogram
akademického
roku
2019/2020
https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studijni-zalezitosti/prubeh-studia/, kde najdete veškeré potřebné
termíny, které je nutné přesně dodržet.
Prosíme Vás o kontrolu, zda máte ve STAGu zapsané státnicové předměty.
Stejně tak se ujistěte, zda zadání Vaší závěrečné práce na Portálu UP odpovídá skutečnosti
(pokud ne, tak je potřeba vložit znovu aktuální zadání podle návodu
na https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studijni-zalezitosti/dokonceni-studia/).
Ověřte také aktuálnost Vašich osobních údajů v Portálu UP (např. dosažené tituly apod. –
je zapotřebí doložit kopii diplomu – neplatí pro absolventy VOŠs Caritas).
Až dokončíte text Vaší závěrečné práce, nezapomeňte ho vložit na Portál UP podle
návodu (viz výše) a vytiskněte si formulář „Údaje o bakalářské práci“.
Důležitým datem je pro:
listopadový termín

- do 7. 11. 2019 odevzdání BP na katedře,vložení BP do STAGu
(zveřejnění posudků BP a rozpisů ke SZZ je do 16.12.2019)
- obhajoby budou probíhat od 6.-9.1.2020
- do 7. 11. 2019 odevzdání přihlášky ke SZZ (na stud.odd.)
- SZZ budou probíhat od 13.-16.1.2020

červnový termín

- do 26. 3. 2020 odevzdání BP na katedře, vložení BP do STAGu
(zveřejnění posudků BP je do 21.5.2020)
- do 22. 5. 2020 splnění studijních povinností a podání závazných
písemných přihlášek ke státním závěrečným zkouškám
- obhajoby budou probíhat od 27.-29.5.2020
- státní závěrečné zkoušky probíhají od 8.-12.6.2020

srpnový termín

- do 23.6.2020 odevzdání BP na katedře a vložení BP do STAGu
- termín pro splnění studijních povinností
- odevzdání přihlášek ke SZZ na studijním oddělení a zápisových
listů A
- obhajoby a SZZ budou probíhat 26.-28.8.2020

K datu 26.3.2020 je Vaší povinností:
 odevzdat na sekretariát příslušné katedry závěrečnou práci ve dvou vyhotoveních
v pevné vazbě společně s vyplněným a podepsaným formulářem „Údaje o diplomové
práci“ a vložit DP do STAGu.

Student je povinen odevzdat závěrečnou práci ve stanoveném termínu. Výjimku z tohoto
termínu může ze závažných důvodů povolit pouze vedoucí katedry na základě písemné žádosti
studenta a písemného doporučení vedoucího práce. Prodloužit termín pro odevzdání závěrečné
práce je možné maximálně o 7 kalendářních dnů, a to ze závažných důvodů. Veškeré informace
ohledně formální úpravy závěrečné práce poskytuje vedoucí závěrečné práce.

K datu 22. 5. 2020 je Vaší povinností:
 odevzdat na studijním oddělení přihlášku ke státním závěrečným zkouškám
https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studijni-zalezitosti/prubeh-studia/

Obhajoba závěrečné práce:
Podmínkou možnosti obhajovat závěrečnou práci je alespoň jeden doporučující posudek
na Vaši práci. Posudky závěrečných prací najdete na Portálu UP a rozpisy obhajob na webových
stránkách příslušné katedry. Upozorňujeme na skutečnost, že k obhajobě závěrečné práce
můžete přistoupit pouze dvakrát.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ):
Tematické okruhy k SZZ jsou zveřejněny na: https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studijnizalezitosti/dokonceni-studia/
Na naší fakultě existuje červnový, srpnový a lednový termín státnic. SZZ tvoří nedělitelný
celek, není tedy možné se přihlásit pouze na jeden z předmětů SZZ. Na SZZ máte tři pokusy
jako na jiné zkoušky (řádný termín a dva termíny opravné). Opakujete pouze neúspěšnou část, na
kterou se musíte znovu písemně přihlásit.
Absolventem se stanete až po vykonání poslední části SZZ (do té doby máte status
studenta vysoké školy).
Bezprostředně po vykonání poslední části SZZ je Vaší povinností dostavit se
na studijní oddělení a vyřídit náležitosti spojené s ukončením studia (příp. uhradit poplatek
500,- Kč za slavnostní promoci, která se koná 26.6.2020 v Arcibiskupském paláci). Váš
zájem o účast na promoci je nutné ohlásit na studijní oddělení (a doložit doklad o uhrazení
platby za promoci) nejpozději do 17. 6. 2020.
Na obhajobu závěrečné práce a vykonání SZZ máte od termínu splnění podmínek
pro vykonání SZZ (složení poslední zkoušky, zápočtu či kolokvia - ne však státnicového!!)
dva kalendářní roky při současném zachování maximální doby studia. Nesplnění této
podmínky je důvodem pro ukončení studia.
Pokud chcete mít na diplomu z CMTF UP uvedené předchozí získané tituly, je nezbytné
doložit diplomy z předchozího studia na studijní oddělení, pokud jste tak již neučinili.
Upozorňujeme Vás také na existenci poplatků za překročení standardní doby studia
(termín, odkdy se na Vás poplatky vztahují, najdete ve své osobní složce na Portálu UP).
Doufáme, že Vám uvedené informace pomohou v náročné době uzavírání Vašeho studia
na naší fakultě.
V Olomouci 1.9.2019
Další informace můžete najít ve Studijním a zkušebním řádu UP:
https://www.upol.cz/studenti/studium/prava-a-povinnosti-studenta/

Studijní oddělení CMTF UP
a ve Směrnici děkana CMTF UP 1/12:
https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studijni-zalezitosti/dokonceni-studia/tvorba/

