Všem studentům končících ročníků v AR 2017/18

Věc: Studijní opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 1/2018 – Odevzdávání závěrečných prací
zpracovávaných v AR 2017/18
Za účelem bezproblémového průběhu procesu odevzdávání závěrečných prací ukládám všem
studentům končících ročníků, kteří mají zájem přistoupit ke státním závěrečným zkouškám v
červnovém termínu 2018, dodržet při odevzdávání závěrečných prací následující postup.
Závěrečná práce musí být po formální stránce zpracována podle zásad uvedených v aktuální směrnici
týkající se vypracování bakalářské/diplomové práce FS_SME_05_003. Práce, která bude z hlediska
formálního zpracování vykazovat odchylky od této směrnice, nebude přijata.
Student je povinen odevzdat závěrečné práce osobně a odevzdání práce stvrdit svým podpisem na
připravené prezenční listině.
Studenti přinesou zpracované práce vytištěné ve dvojím vyhotovení (oba výtisky budou svázány v
pevné vazbě). Na obalu z vnitřní strany každého výtisku bude umístěn obal na CD, ve kterém bude
vloženo CD obsahující text práce a všechny přílohy, které se k textu závěrečné práci vztahují a jsou
uvedeny v seznamu příloh v tištěné verzi odevzdávané práce. Na každém CD bude uvedeno jméno
autora práce, název práce a uvedení AR 2017/18.
Každý výtisk práce musí obsahovat všechny povinné náležitosti uvedené ve studijních směrnicích, obě
prohlášení studenta (Místopřísežné prohlášení týkající se autorství bakalářské/diplomové práce a
Prohlášení o využití výsledků bakalářské/diplomové práce) musí být v každém výtisku práce před
odevzdáním podepsána.
K převzetí zpracovaných závěrečných prací je pro studenty všech končících ročníků za ÚLD pověřen p.
Hranický.
Závěrečné práce budou odevzdávány dne 22. 5. 2018 v čase od 9.00 do 14.00 v místnosti A1037 nebo
dne 23. 5. 2018 od 8:00 do 11:00 v místnosti A1037. V odůvodněných případech a po dohodě s p.
Hranickým je možno předat zpracovanou práci v dřívějším termínu.
Ostatní povinnosti studentů odevzdávajících
FS_SME_05_003 zůstávají nedotčeny.
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