Metodický pokyn ke SZ Designérská praxe a management
AR 2018-2019
Magisterský studijní program navazující : Design
Přihlašování a průběh SZ z předmětu Designérská praxe a management
Student se ke SZ přihlašuje na studijním oddělení v termínu stanoveném
časovým plánem AR. Na začátku semestru, ve kterém student plánuje SZ absolvovat,
podá písemnou přihlášku na studijním oddělení FA. Termíny SZ jsou pro daný semestr
vypsány v KOSu.
Z termínu, na který se student přihlásí se lze odhlásit jen ze závažných důvodů písemnou
žádostí na studijní oddělení s doložením důvodů, pro které student nemůže SZ
absolvovat. Takto omluvení studenti se znovu přihlásí v KOSu do volných termínů. .
Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen bez řádné omluvy, je
klasifikován stupněm „F (nedostatečně) “. Uznání písemné omluvy je v kompetenci
předsedy zkušební komise pro SZ z předmětového bloku. SZ se skládají před zkušební
komisí. SZ řídí a za činnost komise odpovídá předseda komise. SZ jsou veřejné. Na závěr
každé SZ je student komisí seznámen s výsledkem. SZ z předmětového bloku se koná v
jednom dni. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.
Podmínkou připuštění ke SZ je úspěšné absolvování stanovených předmětů :
EM1, EM2, PD, MT
Průběh státní zkoušky
1. Státní zkouška se koná před zkušební komisí v prostorách ú-524 v 5.podlaží,
místnosti 522, 516
2. Společné zahájení státní zkoušky se uskuteční v 8.15 hodin,
zúčastní se členové komise a všichni přihlášení studenti (oblek společenský)
3. Forma zkoušky je ústní, otázky se losují, příprava na odpovědi je 15 minut
4. Samotná zkouška 30 až 45 minut
5. Okruhy otázek jsou zveřejněny na www fakulty i na www ústavu Stavitelství II (ú-524).
Každý student si vylosuje dvě otázky, jednu hlavní a druhou „doplňující“. Kdo si za
hlavní vylosuje otázku z Ekonomie, doplňkovou si vylosuje z problematiky Práva nebo
Materiály a technologie a naopak
6. Zkoušený na otázky reaguje bez zbytečných prodlev, dotazů na zkoušejícího a k věci.
Zbytečný slovní balast snižuje hodnotu prokazovaných znalostí zkoušeného.
7. Po skončení zkoušky a poradě komise je student seznámen s hodnocením.
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