Usmernenie dekanky fakulty pre zadávanie záverečných prác
(diplomových a bakalárskych prác) v ak. roku 2013/14
vypracované v súlade so Smernicou č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach

1. Do 15. 11. 2013 školitelia vypíšu témy záverečných prác (zatiaľ ich školitelia
nevkladajú do UIS) a pošlú ich elektronicky vedúcemu školiaceho pracoviska. Vedúci
školiaceho pracoviska bezodkladne predloží zoznam vypísaných tém záverečných
prác garantovi študijného programu, ktorý sa k predloženým témam vyjadrí najneskôr
do 22.11.2013.
2. Po schválení tém záverečných prác garantom študijného programu vložia školitelia
upravené témy do UIS.1 Pri vypisovaní tém sú školitelia povinní rešpektovať
dekanátom FEŠRR predpísaný počet tém vypísaných pre jednotlivé študijné
programy. Uvedené obmedzenia (na študijný program) vyznačia aj do UIS.
3. Do 08. 11. akademického roka školiteľ môže akceptovať študentom navrhnutú
tému. Tému navrhuje študent prostredníctvom UIS a školiteľ sa k navrhnutej téme
vyjadrí. Téma záverečnej práce môže byť vypísaná aj v jazyku anglickom.
4. Vedúci školiaceho pracoviska zodpovedá za rozdelenie tém záverečných prác na
pracovisku a vloženie predpísaného počtu tém záverečných prác do UIS, do
27.11.2013.
5. Do 13.12. 2013 sa študent prihlási na schválenú tému prostredníctvom UIS. Školiteľ
rozhodne o akceptácii prihláseného študenta na vybranú tému. Svoje rozhodnutie
potvrdí v UIS najneskôr do 18.12 2013.
6. Do 17.01. 2014 zabezpečia školitelia tlač zadaní akceptovaných záverečných prác.
Vedúci školiaceho pracoviska zadania podpíše.
7. Do 31.1. 2014 školitelia odovzdajú originál zadania záverečnej práce študentom.
Kópiu zadania si založia do pedagogickej dokumentácie na svojom pracovisku.
Súčasťou Smernice č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach, na základe ktorej
boli vypracované tieto pokyny je 7 príloh :
Prílohy:
1

Postup pre vkladanie tém záverečných prác je zverejnený v UIS časť záverečné práce alebo v dokumentácii na
dokumentovom serveri

1. Vzor zadania záverečnej práce
2. Vzor obalu záverečnej práce
3. Vzor titulného listu záverečnej práce
4. Čestné vyhlásenie o originalite práce a informácie v zmysle písm. Bbde) článku 5
5. Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690
6. Vzor licenčnej zmluvy medzi autorom a SR
7. Čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej alebo habilitačnej práce v rámci periodickej alebo
neperiodickej publikácie
Prílohy sú zverejnené na webovej stránke FESRR. Školiteľ upozorní študenta na povinnosť
riadiť sa a dôsledne postupovať pri spracovaní záverečnej práce podľa pokynov
vypracovaných FEŠRR a príloh uvedených v Smernici č. 36/2013 o záverečných prácach
a habilitačných prácach.

