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DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘI UKONČOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2022/2023 

Základní termíny jsou dané v časovém plánu ak. roku nebo ve vyhlášení přijímacího řízení do mgr. 
studia. Tento dokument obsahuje i další termíny, které ze základních termínů vyplývají.  
 
PRO STUDENTY: 

1) Podání přihlášky do mgr. navazujícího studia           do 30. 4. 2023 

2) Přihlášení k červnovému termínu SZZ  (podmínka pro konání SZZ)       do 31. 3. 2023 
 Podmínkou přihlášení k SZZ  je mít zapsaný v LS předmět Bakalářská práce, 
 součástí přihlášení je volba ústního okruhu SZZ (neplatí pro AS). Podmínky pro AS 
 viz přihláška k ústní SZZ AS zde: https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php 
 Přihlašování studentů probíhá elektronicky v IS KOS, na programu AS formou 
 písemné přihlášky předané na studijní odd. (osobně či scan přes Helpdesk). 
 Nemůže-li se student přihlásit v IS KOS, vyřídí přihlášení na studijním oddělení 
 individuálně do uvedeného termínu. 
 
3) Odevzdání BP v IS KOS (tj. stav práce „Odevzdána“)          do 22. 5. 2023  (po) 
 Termín odevzdání vytištěné BP na katedru      do 26. 5. 2023  (pá) 
 Upozornění: přístup k nahrávání práce je centrálně uzavřen 22. 5. 2023 v 23.59 h. 
 Byl zrušen „den tolerance“ – termín odevzdání byl o tento den prodloužen.  
 
4) Uzavření všech bc. předmětů, vložení výsledků zk. a z. do KOS    do 9. 6. 2023 (pá) 
 (podmínka pro konání SZZ) 
 Neuzavře-li student k tomuto termínu všechny předměty, nemůže absolvovat  
 SZZ v červnovém termínu a bude ze SZZ studijním odd. automaticky odhlášen. Není 
 třeba odhlášení ze strany studenta. Při přihlášení a následném nesplnění předmětů 
 k danému datu termín SZZ nepropadá. Student odhlášený ze SZZ může dále skládat 
 zkoušky do konce zk. období LS a k SZZ se poté přihlásí na další termín (únor 2024). 
 
5) Uzavření studijního plánu v IS KOS, tj. potvrzení splnění bodu 4)  
 Studenti nemají povinnost si v IS KOS studijní plán uzavřít. 
 Uzavření st. plánu provede v IS KOS studijní oddělení po 9. 6. 2023. 
 
6) Podmínky pro připuštění k SZZ:  přihlášení k SZZ v IS KOS a složení všech předmětů bc. 
 studia vč. zápočtu z BP (neplatí pro ústní oddělenou SZZ AS z témat. okruhů).) 
 
7) Zveřejnění konkrétního data konání SZZ pro studenty v IS KOS   do 14. 6. 2023 (st) 

8) SZZ bc. studia            19. 6. 2023 – 30. 6. 2023 
 
Promoce bakalářů v Betlémské kapli         18. – 22. 9. 2023 
Zápis do 1. roč. mgr. navaz. studia 2023/24           bude zveřejněno na webu fakulty v 6/2023 
 
 
PRO KATEDRY:  
Vložení zadání BP do IS KOS (do konce 2. týdne výuky)   do 3. 2. 2023  
Předání formuláře zadání BP na stud. odd.     do 10. 3. 2023 
Udělení zápočtu z BP (do týdne od odevzdání práce studentem v IS KOS) do 29. 5. 2023  
Uzavření všech předmětů, vložení výsledků  zk. a z. do IS KOS   do 9. 6. 2023 (pá) 
Zveřejnění data SZZ pro studenty v IS KOS ze strany katedry   do 14. 6. 2023 (st) 

 
 

https://portal.fsv.cvut.cz/student/cal2223.pdf
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