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Pokyn ředitelky školy ABS/2018

Absolutorium
Absolutorium konají na závěr studia studenti vyšší odborné školy dle studovaných
vzdělávacích programů:
72-42-N/03 Žurnalistika a nová média
65-43-N/01 Cestovní ruch
63-42-N/01 Personální řízení
26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky
Podmínkou pro konání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Řádný termín konání absolutoria:
11. 6. – 15. 6. 2018 pro studijní skupiny A 3.A, KA 3.A a C 3.A
18. 6. – 20. 6. 2018 pro studijní skupiny P 3.A a KV 3.A
Absolutorium se skládá ze:
1. zkoušky z odborných předmětů
Žurnalistika a nová média
- Historie a typologie médií
- Multimediální workflow
- Tvorba žurnalistických celků
Cestovní ruch – zaměření hotelnictví
- Hotelový management
- Marketing v pohostinství
- Účetnictví a daně v pohostinství
Personální řízení
- Personální řízení
- Aplikace pracovního práva
- Aplikovaná psychologie
Aplikace výpočetní techniky
- Aplikovaná informatika
- Hardware počítačů
- Základy ekonomiky

Zkouška z odborných předmětů má pouze ústní část. Pro každý předmět vypracuje
vyučující 25 – 30 témat, z nichž si student u zkoušky jedno vylosuje (témata jsou
v podstatě zkušební otázky, se kterými vyučující seznámí studenty do konce února).
2. zkoušky z cizího jazyka
Zkouška má ústní formu. Podobně jako u zkoušky z odborných předmětů vypracuje
vyučující pro ústní zkoušku 25 – 30 témat, z nichž si student u zkoušky jedno vylosuje
(témata jsou v podstatě zkušební otázky, se kterými vyučující seznámí studenty do
konce února).
3. absolventské práce a její obhajoby
Termín odevzdání absolventské práce prostřednictvím sekretariátu školy je do 27. 4.
2018.
Na každou práci je vypracován písemný oponentský posudek, se kterým se student
může seznámit před přípravným týdnem na konání absolutoria.
Příprava na obhajobu absolventské práce, zkoušku z odborných předmětů nebo zkoušku
z cizího jazyka trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut, je-li její
součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut. Zkouška z cizího jazyka trvá
nejvýše 20 minut. Zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut a zkouška z cizího
jazyka trvá nejvýše 20 minut..
Před zahájením absolutoria nemají studenti vyučování v rozsahu pěti po sobě následujících
pracovních dnů, mohou však využít nabídky konzultací.
Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat
opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné
konat nejvýše dvakrát, a to na základě písemné žádosti studenta v termínu stanoveném
zkušební komisí. Písemná žádost musí být doručena ředitelce školy nejpozději dva měsíce
před konáním opravné zkoušky.
Studenti odevzdají svým studijním vedoucím indexy a zkouškové zprávy s uzavřenou
klasifikací za letní období ke kontrole splnění studijních povinností za 3. ročník nejpozději do
1. 6. studijní skupiny A 3.A, KA. 3.A a C 3.A
8. 6. 2018 studijní skupiny P 3.A a KV 3.A
Slavnostní předávání diplomů a vysvědčení absolventům: předpokládaný termín 25. 6. 2018.

V Praze dne 14. října 2017
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