Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00  Brno, studijní oddělení,  p r e z e n č n í    s t u d i u m

		    PŘIHLÁŠKA  KE  STÁTNÍ  ZÁVĚREČNÉ  ZKOUŠCE (dále SZZ)
PRO  MAGISTERSKÉ  STUDIUM
Upozornění:
Termín odevzdání přihlášky na studijní oddělení: pro jarní termín do 20. března 2009
					         pro podzimní termín do 10. listopadu 2009.
Termín splnění všech podmínek přístupu k SZZ (tj. zapsání všech známek a zápočtů v Informačním systému MU (dále IS), odevzdání diplomové práce (dále DP) vedoucímu DP, vytvoření archivu DP):  pro jarní termín do 20. dubna 2009
                                                                                              		             pro podzimní termín do 10. prosince 2009.
Podmínkou konání obhajoby DP je vytvoření archivu DP  v  IS (vložení textu DP, anotace česky a anglicky, klíčová slova) a získání zápočtu za odevzdání DP.


Jméno a příjmení: ..............................................................................................  UČO:  ….............................
kontaktní tel.: …...............................Studijní obor: ………………………………………………………….
*/(vhodný řádek označte křížkem, doplňte chybějící údaje)
Přihlašuji se  k SZZ */

V jarním termínu květen,červen 2009



z těchto částí:
UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ*/:                                 UČITELSTVÍ PRO ZŠ nebo SŠ*/:

Pedagogika a psychologie


Pedagogika a psychologie

Matematika s didaktikou


První studijní obor*/:

Český jazyk a literatura s didaktikou


Druhý studijní obor*/:

Obhajoba diplomové práce


Obhajoba diplomové práce

Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ - zakroužkujte



							          Pozn.: První stud. obor  = obor, ze kterého není DP
           								        Druhý stud. obor = obor ze kterého je DP
  NAVAZUJÍCÍ STUDIUM UČITELSTVÍ                           NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
  CIZÍHO JAZYKA PRO ZŠ A JŠ (AJ, FJ, NJ)*/:               SPECIÁLNÍ  PEDAGOGIKY*/:

Pedagogika a psychologie


Pedagogika a psychologie

Jazyk a literatura s didaktikou*/:


Speciální pedagogika pro učitele




Volitelné pedie*/:

Obhajoba diplomové práce


Obhajoba diplomové práce

NAVAZUJÍCÍ STUDIUM SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY A VOLNÉHO ČASU:

Pedagogika 

Aplikovaná psychologie

Sociální pedagogika a volný čas

Obhajoba diplomové práce

Jméno vedoucího DP: (vyplňte pouze v případě, že se hlásíte na obhajobu DP).................................................................

V Brně dne ...........................................                  		  Podpis studenta: ..........................................................


Vyřizuje: Eva Daňková, tel. 549493481
Přihlášku můžete zaslat na e-mail dankova@ped.muni.cz



