VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o.
Žalanského 68/54
Praha 17- Řepy

___________________________________________________________________

OPATŘENÍ REKTORA Č. 8/2010
č.j. 473/2010/VŠRR
___________________________________________________________________

Odborná praxe
zimní semestr 2010/2011

Odborná praxe pro studenty 1. a 2. ročníku v prezenční formě studia
Termín odborné praxe:
Způsob zajištění:

31.1. – 11.2. 2011
individuální a řízené

Každý student si na studijním oddělení vyzvedne dopis, kterým VŠRR oslovuje potencionální
organizaci s žádostí o spolupráci při zajišťování výkonu odborné praxe.
Současně s dopisem student dostane i Smlouvu o bezplatné odborné praxi.
Podle uvážení oslovené organizace doloží student zajištění praxe buď potvrzením
vystaveným organizací, nebo jí potvrzenou Smlouvou o bezplatné odborné praxi.
Termín pro předání potvrzení na studijní oddělení: do 5.1. 2011
V případě, že se studentovi nepodaří navázat kontakt s vhodnou organizací, oznámí tuto
skutečnost Ing. Josefu Nožičkovi, CSc. nejpozději do 17.12. 2010.
Podmínkou pro získání zápočtu z odborné praxe je:
a) předání potvrzení o výkonu praxe vystavené organizací, kde student odbornou praxi
vykonal,
b) zpracování a předání seminární práce obsahově zaměřené na popis a rozbor praxe.
Předpokládaný rozsah práce je 8 až 10 stran strojopisu.
Seminární práci student předá Prof. Ing. Jaroslavu Veselému, DrSc. nejpozději do 11.3. 2011.
Kontaktní spojení pro sjednání konkrétního termínu odevzdání: 607 608 189.

Odborná praxe pro studenty 1. ročníku v kombinované formě studia

Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu Odborná praxe 1 pro studenty v kombinované
formě studia je vypracování seminární práce na téma:
„Předpoklady pro využití znalostí získaných při studiu na VŠRR v mém povolání“
Předpokládaný rozsah:

min. 5 stran textu (vlastních myšlenek)

Termín odevzdání:

do 11.2. 2011

Seminární práce studenti odevzdávají Ing. Josefu Nožičkovi, CSc., s nímž lze zpracování
práce konzultovat.

Odborná praxe pro studenty 2. ročníku v kombinované formě studia

Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu Odborná praxe 3 pro studenty v kombinované
formě studia je vypracování seminární práce na jedno z uvedených témat:
„Možnosti zlepšení regionálního rozvoje v regionu, který dobře znám“
„Možnosti využití rozvoje nových technologií a metod vzdělávání ke zvýšení dynamiky
rozvoje regionů“
Předpokládaný rozsah:

min. 5-8 stran textu (vlastních myšlenek)

Termín odevzdání:

do 11.2. 2011

Seminární práce studenti odevzdávají Ing. Josefu Nožičkovi, CSc., s nímž lze zpracování
práce konzultovat.

Odborná praxe pro studenty 3. ročníku
Předměty Odborná praxe 5 a Odborná praxe 6 jsou zaměřeny zejména na shromáždění a
studium odborné literatury a informačních podkladů potřebných k přípravě bakalářské
práce a na její vlastní zpracování.
Student zformuluje cíle práce a zpracuje teze práce včetně její struktury. Po jejich
odsouhlasením vedoucím bakalářské práce pracuje samostatně, v případě potřeby využije
konzultací s vedoucím bakalářské práce.
Zápočty z předmětů Odborná praxe 5 a Odborná praxe 6 uděluje vedoucí bakalářské práce:
-

za 5. semestr na základě průběžného hodnocení výsledků dosahovaných
studentem při zpracování bakalářské práce,

-

za 6. semestr za dokončení práce.

Není-li vedoucím práce člen akademické obce VŠRR, provádí zápis zápočtu po konzultaci
s vedoucím práce vedoucí příslušné katedry.
Časová rekapitulace:
Odborná praxe 5

31.1.-11.2. 2011

Odborná praxe 6

28.3.-15.4. 2011

Odevzdání bakalářské práce

15.4. 2011

Začátek výuky v letním semestru

14.2. 2011

Ukončení výuky v letním semestru

25.3. 2011

Zkouškové období v letním semestru

18.4.-13.5. 2011

Předložení Výkazu o studiu

16.5.-20.5. 2011

Podání přihlášky ke SSZ

16.5.-20.5. 2011

Státní závěrečná zkouška

30.5.-17.6. 2011

Poznámka:
Rozsah výuky v 6. semestru je redukován na 6 vyučovacích týdnů.
Dodržení termínu pro odevzdání bakalářské práce a předložení Výkazu o studiu (se
získáním alespoň 180 ECTS kreditů) jsou základními podmínkami pro podání přihlášky ke
státní závěrečné zkoušce.

V Praze dne 1. prosince 2010

Ing. Karel Vránek v.r.
rektor

