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Organizační pokyny k závěru studia v MSP Farmacie v jarním 
semestru akademického roku 2021/2022 
 

Aktualizace názvu DP v ČJ + AJ  
- student/ka po dohodě s vedoucím DP přes studijní oddělení  

do 28. 02. 2022 

Doplnit do IS MU – Archiv závěrečné práce  
- Anotace v českém jazyce (krátký popis práce) – min. 100 znaků  
- Anotace v anglickém jazyce (krátký popis práce) – min. 100 znaků  
- Klíčová slova  
- Nahrát a uložit DP v „pdf“ souboru 
- Návod: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/prace   

do 22. 04. 2022  

Odevzdání diplomových prací  

- elektronická verze se odevzdá do Archivu závěrečné práce  

- 1x vyhotovení DP v tištěné a vyvázané formě, kterou předloží 
každý student na studijní oddělení fakulty 
- pro studenty s druhým zápisem předmětu Cvičení diplomantů III 
platí termín odevzdání DP do konce zkouškového období PS (tedy 
do 11. 02. 2022)! 

do 22. 04. 2022  

Potvrzení DP vedoucím práce v IS MU 
(kontrola „vejce k vejci“; po provedené kontrole vedoucím nebude 
možné archiv DP znovu otevřít!) 

do 06. 05. 2022 

Splnění všech studijních povinností  
(všechny chybějící zápočty a zkoušky; nutno mít splněno min. 300 
kreditů a všechny povinné a zapsané povinně volitelné předměty)  

do 13. 05. 2022 

Podávání přihlášek ke SZZk  
Přihlášení na SZZ v IS MU – aplikace Rozpisy  

25. 04. – 13. 05. 2022  

Zveřejnění komisí a rozdělení studentů na jednotlivé 
termíny  

do 18. 05. 2022 

Obhajoby diplomových prací  
Přesné termíny a rozdělení studentů bude zveřejněno v IS MU  

30. 05. – 03. 06. 2022  

Státní závěrečné zkoušky  
Přesné termíny a rozdělení studentů bude zveřejněno v IS MU 

06. 06. – 10. 06. 2022  

Promoce absolventů 
Předpokládaný termín, bude upřesněn 

červen 2022  

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace může dojít ke změnám ve výše uvedeném harmonogramu, o nichž 

budou studenti v předstihu informováni. 
 

Brno, 03. 12. 2021 

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. 

       proděkanka pro studium 

Vyřizuje: Bc. Lucie Coufalová 
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