VYHLÁŠKA
pro 2. ročník magisterského studijního programu EEKR
oboru Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika v akademickém roce 2017/2018
___________________________________________________________________________

Výběr témat semestrálních prací na M1-SVE a ML1-SVE
Semestrální projekt (SP) tvoří část řešení budoucí diplomové práce. Jde o úvodní studii dané
problematiky, obhajuje se před komisí a je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Termíny obhajob
stanoví UVEE v průběhu zimního semestru. Výběr témat SP zpracovávaných v akademickém roce
2017/18 bude probíhat ve dvou kolech v systému Studis (IS). Pro registraci témat SP jsou stanoveny
tyto termíny:
 18. 9. budou schválená témata zveřejněna studentům bez možnosti registrace, aby měly čas si je
projít a promyslet.
 23. 9. do 28. 9. proběhne 1. kolo registrace. Studenti v IS uvidí všechna schválená témata a mají
možnost se k tématu registrovat.
 29.9. proběhne vyhodnocení 1 kola. Pokud je kritériem prospěch, bude automaticky přiřazen
student s nejlepším prospěchem. V případě pohovoru vybere vedoucí prací jednoho nebo
žádného studenta. Pokud téma s kritériem pohovor nepřiřadí, může ho z druhého kola vyřadit.
 30.9. – 4.10. proběhne druhé kolo registrace, kdy si budou volit téma studenti, kteří byli v
prvním kole odmítnuti.
V prvním kole se na každé volné téma mohou registrovat až 4 studenti. Studenti o téma soutěží
podle kritérií zveřejněných současně s tématem. Kritériem může být prospěch, nebo pohovor
s vedoucím tématu. Student se může zaregistrovat pouze na jedno téma. Do 10:00 hod.
předposledního dne trvání prvního kola může student požádat o zrušení registrace, aby se
zaregistroval na jiné téma. Zrušení registrace lze provést e-mailem nebo osobně na UVEE u Ing. M.
Jandy, Ph.D. Po ukončení prvního kola:
 budou témata, u kterých je registrován pouze jeden student a kritériem je prospěch,
přidělena,
 budou témata, u kterých je registrováno více studentů a kritériem pro přidělení je prospěch,
přidělena studentovi s nejnižším váženým studijním průměrem,
 u témat, kde je kritériem pro přidělení pohovor s vedoucím, bude student kontaktovat
vedoucího i v případě, že je registrován jako jediný zájemce. Na základě pohovoru vedoucí
přidělí téma jednomu studentovi, nebo jej nepřidělí, pokud mezi registrovanými studenty
není vhodný kandidát pro zpracování tématu.
Druhého kola se účastní pouze studenti bez přiděleného tématu. Ke každému tématu se může
registrovat pouze jeden student. Do 10:00 hod. předposledního dne trvání druhého kola může
student požádat o zrušení registrace stejným způsobem jako v prvním kole, aby se zaregistroval na
jiné téma.
Do termínu ukončení prvního kola může student přinést vlastní téma a požádat předsedu
oborové rady, aby téma schválil a přidělil tématu vedoucího. Student může vedoucího sám
navrhnout (vybrat z akademických pracovníků a studentů postgraduálního doktorského studia
ústavu UVEE. Je nezbytné, aby vedoucí téma akceptoval, jako téma spadající do jeho odborného
zaměření.
V Brně dne 12. 9. 2017

doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.
předseda OR M1-SVE a ML1-SVE

