Návod k elektronickému uzavření studia a přihlášení ke státní zkoušce (SZK)
1. Pokud chcete uzavřít své studium před SZK, nejprve musíte na webovém rozhraní SIS v aplikaci
Výsledky zkoušek zkontrolovat splnění svého studijního plánu.

2. V případě, že kontrola proběhne s výsledkem SPLNIL, stisknutím tlačítka Podat žádost podáte své
studijní referentce závaznou žádost o provedení kontroly před SZK.

Po podání této žádosti se tlačítko změní na Zrušit žádost.

Studenti bez nahraného el. studijního plánu uzavírají své studium nadále standardně jako dosud, tedy
osobně přes svou studijní referentku ( viz strana 3 tohoto návodu). V modulu Výsledky zkoušek si však
předtím nezapomenou ověřit a případně doplnit zadání všech plněných předmětů a jejich výsledků.

3. Nyní je třeba počkat, až Vám studijní referentka potvrdí splnění tím, že Vám do SIS zadá
státnicové předměty náležející k Vašemu studijnímu plánu. Zadané státnicové předměty se Vám
následně přehledně zobrazí v modulu Státní závěrečné zkoušky.

4. Pokud už jsou pro tyto předměty také vypsány termíny, je možné se k nim přihlásit.

5. Na hlavní stránce modulu Státní závěrečné zkoušky si kliknutím na tlačítko Vypsané termíny
zobrazíte budoucí volný termín závěrečné zkoušky, na kterou se hodláte zapsat.

1

Výběr konkrétního termínu pak potvrdíte tlačítkem Zapsat. Termín se tak přidá do zapsaných
termínů. Tento postup se týká předmětů typu závěrečná práce.

6. V případě zápisu termínů oborových předmětů se Vám po stisknutí tlačítka Zapsat, zobrazí ještě
výběr tematických okruhů.

Je-li za názvem Tematického Okruhu (TO) hvězdička znamená to, že pro zápis TO jsou v anotaci
předmětu specifikovány bližší podmínky pro výběr. V tomto případě se vraťte zpět a kliknutím na
kód předmětu si v anotaci státnicového předmětu zkontrolujte specifické podmínky zápisu
volitelných tematických okruhů .

Povinné tematické okruhy už jsou předvybrány zeleným zaškrtávátkem a stačí pro jejich
potvrzení stisnout tlačítko Zapsat. U volitelných tematických okruhů ještě zaškrtnutím vyberete
požadovaný/é a potvrdíte jejich zvolení opět tlačítkem Zapsat. Přitom respektujete v anotaci
uvedené podmínky zápisu (viz bod 4.).
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Při zápisu na termíny státních zkoušek můžete využít i modulu Termíny zkoušek. Postup pak bude
stejný jako v případě zápisu na termíny jiných předmětů. Je-li za názvem TO uvedena hvězdička
nezapoměňte si před zápisem termínů v modulu Předměty v anotaci předmětu ověřít specifické
podmínky zápisu tematických okruhů (nejrychleji učiníte tak, že do pole Kód zadáte kód
předmětu a stisknete tlačítko Hledej, rozkliknutím vyhledaného záznamu si pak zobrazíte jeho
detail s anotací).

1. Pro kontrolu si ještě v modulu Státní závěrečné zkoušky ověřte, že jste opravdu přihlášeni ke
všem zvoleným termínům. Zapsané termíny SZK vypadají v modulu Státní závěrečné zkoušky
např. následovně:

Tímto jste ke státní závěrečné zkoušce přihlášeni. O konkrétním termínu a času konání zkoušky Vás bude
informovat Vaše katedra/ústav.

Mírně odlišný je postup pro následující typy studentů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností
před SZK.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.
Patříte-li do jedné z těchto dvou skupin, odevzdejte prosím i vyplněnou MIMOŘÁDNOU PŘIHLÁŠKU ke
státní závěrečné zkoušce nebo k části státní závěrečné zkoušky, která je k dispozici na stránkách faktulty
na http://www.ff.cuni.cz/FF-9435-version1-mimoradna_prihlaska_def.doc .Tuto přihlášku zaneste
ideálně osobně na Studijní oddělení kancelář č. 126 (referenka: Mgr. Štěpánka Ryšavá; referent Mgr. Jan
Brož). Na jejím základě Vás studijní oddělení přihlásí k SZK v SIS. Máte-li v době přihlášení k SZK své
studium přerušeno, odevzdejte spolu s přihláškou své studijní referentce i Evidenční list studenta, na
jehož základě budete opět zapsáni ke studiu.
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