Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
PROVÁDĚCÍ POKYN
ke Směrnici děkana č. 1 /2013 k vyhlášení soutěže o nejlepší závěrečnou prácí
na Fakultě veřejných politik Slezskě univerzity v Opavě
pro akademický rok 2014/2015
(1) Vedoucí ústavů navrhnou děkanovi nejpozději 15. května 2015 ke schválení:
a. složení tříčlenných komisí včetně jejího předsedy pro jednotlivě studijní obory dle
ČI. 3. odst. 1 směrnice;
b. termín zasedání komise, které musí proběhnout nejpozději 2 pracovní dny před
konáním státních závěrečných zkoušek příslušného studijního oboru.
(2) Přihlášku do soutěže podá vedoucí závěrečné práce nejpozději do 15. května 2015 na
sekretariát příslušného ústavu.
Součástí přihlášky je jeden fyzický výtisk
bakalářské/diplomové práce v kroužkové vazbě a/nebo 1 CD s plnou elektronickou verzí
práce.
(3) Na tyto práce budou přednostně zpracovány posudky vedoucího a oponenta v období
mezi 15. 5. 2015 a týdnem před konáním SZZk. K závěrečnému hodnocení vybraným
členem komise se přistoupí v případě, že výsledky obou hodnocení budou A
(Výborně/Excellent), v jiném případě bude práce ze soutěže vyřazena.
(4) Komise na svém jednání vyhodnotí přihlášené práce prezentované příslušným členem
komise. Následně stanoví pořadí prací v souladu s čl. 3, odst. 3 a) - c).
(5) Sekretariát ústavu zašle podepsané vyjádření komise, kopie posudků a přihlášky na
oddělení pro studijní a sociální záležitosti. Výsledek komise bude projednán stipendijní
komisí fakulty, která navrhne děkanovi udělení mimořádných stipendií.
(6) Pro AR 2014/2015 je navrhovaná výše stipendií pro jednotlivé obory následující:
1. místo: 3 000,- Kč
2. místo: 2 000,- Kč
3. místo: 1 000,- Kč.
(7) Vedoucí studijního oddělení v případě schválení mimořádných stipendií děkanem
připraví příslušné podklady.
a. Pokud student u státní závěrečné zkoušky neobhájí svoji práci s klasifikací A
(Výborně/Excellent), předseda komise tentýž den sdělí tuto skutečnost
proděkance pro studijní a sociální záležitosti.
b. V případě naplnění odst. 7, písm. a) se může logicky změnit i pořadí dalších
oceněných studentů.
(8) V den konání státní závěrečné zkoušky po úspěšné obhajobě práce jsou studentům
vystavena studijním oddělením Rozhodnutí o udělení mimořádného stipendia, které
děkan nebo jím pověřená proděkanka podepíše. Současně budou výsledky soutěže v
jednotlivých oborech vyhlášeny na slavnostní promoci.
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