
Termíny závěrečných zkoušek rozšiřujícího studia – červenec 2016 

 

 

Ročníky končící v letech   2013, 2014,2015,2016 

  DATUM POZNÁMKY 
Termín zkoušky  7. červenec 2016 

 (čtvrtek)  
 

- Celetná 13, (místnost bude upřesněna) 

Termín podání přihlášky  do 10. června 2016 
 (pátek) 

- na stanoveném formuláři (Závazná přihláška 
ke státní závěrečné zkoušce)- odevzdat paní 
Čížkové spolu s indexem- podmínkou je 
ukončení 2. ročníku = všechny zkoušky jsou 
složeny a zápočty uděleny 

Závěrečnou práci 
odeslat konzultantovi 
 

 do 12. června 2016 
 (neděle) 

-poslat e-mailem 

Závěrečnou práci 
odevzdat na fakultě 
 

 do 13. června 2016 
 (pondělí) 

- 1 výtisk svázaný v kroužkové vazbě + 1x na 
CD- odeslat do podatelny v M. D. Rettigové 4 

Možnost odhlášení 
od zkoušky 
 

 do 17.  června 2016 
 (pátek) 

- bez penalizace- veškerá odhlášení po tomto 
datu budou považována za propadlý termín 

Konzultanti vypracují 
posudek 
a odevzdají na katedře 
 

 do 30. června  2016 
 (čtvrtek) 

- 2x podepsaný originál- včas seznámí 
posudkem kandidáta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Termíny závěrečných zkoušek rozšiřujícího studia – září 2016 

 

 

Ročníky končící v letech   2013, 2014,2015,2016 

  DATUM POZNÁMKY 
Termín zkoušky  22. září 2016 

 (čtvrtek)  
 26.září 2016 
 (pondělí) 

- Celetná 13, (místnost bude upřesněna)- termín, 
který preferujete, uveďte na přihlášce 

Termín podání přihlášky 
 
 
 
 

 do 8. července 2016 
 (pátek) 

- na stanoveném formuláři (Závazná přihláška 
ke státní závěrečné zkoušce)- odevzdat paní 
Čížkové spolu s indexem- podmínkou je 
ukončení 2. ročníku = všechny zkoušky jsou 
složeny a zápočty uděleny 

Závěrečnou práci 
odeslat konzultantovi 
 

 do 4. září 2016 
 (neděle) 

-poslat e-mailem 

Závěrečnou práci 
odevzdat na fakultě 
 

 do 5. září 2016 
 (pondělí) 

- 1 výtisk svázaný v kroužkové vazbě + 1x na 
CD- odeslat do podatelny v M. D. Rettigové 4 

Možnost odhlášení 
od zkoušky 
 

 do 5.  září  2016 
 (pondělí) 

- bez penalizace- veškerá odhlášení po tomto 
datu budou považována za propadlý termín 

Konzultanti vypracují 
posudek 
a odevzdají na katedře 
 

do 19. září  2016 
(pondělí) 

- 2x podepsaný originál- včas seznámí 
posudkem kandidáta 

  

 


