Vážené studentky a studenti,

s přihlédnutím k objektivním okolnostem v ČR bychom Vám rádi sdělili následující informace, které
souvisí s ukončením akademického roku 2019/2020. Momentální situace a pokyny jsou uvedeny níže.
Neručíme za to, že se situace může změnit.
Pokud by došlo k nějakému zásadnímu zvratu, bude Vás informovat studijní oddělení. Sledujte
prosím také aktuální informace a instrukce na webu http://mendelu.cz/koronavirus
1. Případné aktuální informace pro studenty VÚ ICV budeme aktualizovat na webu ICV v sekci
Informace pro studenty
2. Na této stránce naleznete také aktualizovaný Harmonogram akademického roku 2019/2020,
kde najdete všechna důležitá data.
3. Tento týden je zápočtový. Zkouškové období bude probíhat podle výše uvedeného
Harmonogramu.
4. Realizace zápočtů a zkoušek je v gesci vyučujících jednotlivých předmětů. V případě dotazů
ohledně podoby, organizace a termínů se obracejte na ně. Vyučující měli za úkol vypsat do
konce zápočtového týdne termíny konání zápočtů a zkoušek.
Pokud bude v tomto nějaký problém, kontaktujte v případě studijního programu SP–
UPVOV/UOP) vedoucího Oddělení sociálních věd dr. Michala Šimáně
(michal.simane@mendelu.cz), v případě studijního programu TZP/TZEI kontaktuje vedoucího
Oddělení expertního inženýrství dr. Martina Zacha (martin.zach@mendelu.cz).
5. Závěrečné práce je nutné odevzdat v termínech podle Harmonogramu akademického roku
2019/2020. Závěrečné práce se odevzdávají nejdříve v podobě souboru ve formátu pdf do
UIS a následně v tištěné (svázané) podobě na studijní oddělení.
6. Zadání k závěrečným pracím včetně podpisů si zajistěte samostatně po domluvě s vedoucím
práce. Bakalářská práce se do UIS vkládá v PDF bez Zadání. Zadání není očíslováno (číslo
stránky) a není ani součástí Obsahu. Zadání se vkládá až do tištěné podoby závěrečné práce a
s podpisy. Prezentaci k závěrečné práci si připravíte na flash-disku, který si přinesete s sebou
v den státních závěrečných zkoušek.
7. Státní závěrečné zkoušky proběhnou v termínech podle Harmonogramu. Podrobnější
informace Vám budou poskytnuty prostřednictvím studijního oddělení s dostatečným
předstihem (přihlašování k SZZ, denní rozpis apod.).
8. Upozorňujeme, že se z mnoha důvodů – koronavirových, organizačních, technických i
personálních důvodů změnily termíny Státních závěrečných zkoušek u všech studijních
programů. Informace naleznete jak na stránce s Harmonogramem, tak na stránce související
se státními závěrečnými zkouškami.
9. Promoce proběhnou v předpokládaném termínu podle Harmonogramu.

V Brně 12. 5. 2020

