PŘIHLÁŠENÍ KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
v systému IS VŠZ
1. Podmínkou přihlášení k SZZ je odevzdání bakalářské práce do systému IS VŠZ a její převzetí
studijním oddělením. Termíny konání SZZ jsou vypisovány dle aktuální situace a termín
spuštění přihlašování je zveřejňován na webu VŠZ.
Student po přihlášení pod svým heslem do IS VŠZ kliká na STUDIUM.

2. Zde vybírá sekci ROZPISY TÉMAT.

3. V ROZPISECH TÉMAT následně vybíráme STÁTNÍ ZÁVREČNÉ ZKOUŠKY. Každý student vidí
na základě nastavených parametrů svůj studijní program. Ve chvíli, kdy zaškrtnete check-box
(čtvereček) před svým studijním program a potvrdíte volbu VYBRANÉ, dostáváte se přímo
k termínům vypsaným pro dané období SZZ.

4. Po otevření rozpisu s termíny Státní závěrečné zkoušky pro Váš studijní program vyberete
termín, který Vám vyhovuje a k tomu se přihlásíte. V případě, že se Vám vybarví červeně
v pravém okraji – není možné se k termínu přihlásit.

1. krok

2. krok

Možné komplikace při přihlašování termínu SZZ:
Nemám oprávnění (případně nevidím v rozpisech) termíny k přihlášení SZZ:
-

podmínkou je odevzdání Vaší BP a její elektronické převzetí studijním oddělením
(v případě, že nejsou následující podmínky splněny, není možné se přihlásit k SZZ)
pokud jste BP v řádném termínu odevzdal/a, kontaktujte prosím studijní oddělení

Nemůžu se přihlásit k termínu, který jsem si vybral/a:
-

-

každý termín má předem stanoven počet studentů, kteří se na daný den mohou
přihlásit, pokud se Vám vybíraný termín zbarvuje červeně (vlevo) není možno se
z kapacitních důvodů již k danému termínu přihlásit
pokud je Vám zvolený termín již obsazen, musíte vybrat jiný

Nevidím možnost PŘIHLAŠOVÁNÍ:
-

-

přihlašování k SZZ je vždy spouštěno na konkrétní určitý termín od-do, který vždy
zveřejňuje studijní oddělení. Před tímto termínem a po něm tedy není možné
přihlášení k SZZ realizovat.
Hlídejte si prosím informace v aktualitách na webových stránkách a v e-mailech

