Oznam pre vedúcich záverečných prác, školiteľov a študentov
V zmysle smernice o záverečných a habilitačných prácach, schválenej vo februári 2013,
zostáva zadanie záverečnej práce v úvodnej časti záverečnej práce nepovinné.
Dokladom pre študijné oddelenie fakulty o vložení záverečnej práce do UIS je
licenčná zmluva uzatvorená medzi študentom a Slovenskou republikou zastúpenou SPU
alebo
čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej
publikácie.
Pred vložením práce do UISu je študent povinný odkonzultovať presné znenie názvu
záverečnej práce v slovenskom aj v anglickom jazyku so svojím školiteľom a v tomto znení
ho vložiť do UISu. Školiteľ zodpovedá za správnosť názvov, nakoľko sú obidva názvy po
úspešnej štátnej skúške doplnené na vysvedčenie o štátnej skúške bez možnosti opravy
prípadných chýb.
Pri vkladaní záverečnej práce do UIS-u, ktorá je (na základe súhlasu dekana) napísaná v inom
ako štátnom jazyku, je študent povinný vyplniť názov ZP a abstrakt ako v slovenskom jazyku,
tak aj v anglickom jazyku.
Vyplnenie názvov a abstraktov v obidvoch jazykoch je povinnosťou študenta aj pri vkladaní
ZP napísanej v slovenskom jazyku.
Evidenčné číslo na obale záverečnej práce je číslo, ktoré je vygenerované z UIS-u (napr. FBP17323-123).
Kódy študijných odborov sa od roku 2016 neuvádzajú.
Pozor !
Od 1. 9. 2019 platí nová vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky.
V záverečných prácach používajte nové názvy študijných odborov, ktoré sú uvedené na
nasledujúcej strane tohto dokumentu !

Študijné odbory platné od 01. 09. 2019
nový študijný odbor

biológia

doterajšie študijné odbory, ktoré nahradil nový odbor v ľavom stĺpci tabuľky
4.2.1 biológia
4.2.3 molekulárna biológia

biotechnológie

6.1.18 agrobiotechnológie

ekologické a environmentálne vedy

4.3.3 environmentálny manažment
3.3.9 obchodné podnikanie
3.3.10 obchod a marketing
3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky
3.3.12 účtovníctvo

ekonómia a manažment

3.3.16 ekonomika a manažment podniku
3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy
3.3.20 odvetvové ekonomiky a manažment
3.3.24 kvantitatívne metódy v ekonómii
3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj
6.1.1 všeobecné poľnohospodárstvo
6.1.2 živočíšna produkcia
6.1.3 všeobecná živočíšna produkcia
6.1.4 špeciálna živočíšna produkcia
6.1.5 rastlinná produkcia
6.1.6 všeobecná rastlinná produkcia

poľnohospodárstvo a krajinárstvo

6.1.7 špeciálna rastlinná produkcia
6.1.8 agrochémia a výživa rastlín
6.1.9 fyziológia plodín a drevín
6.1.10 záhradníctvo
6.1.11 krajinárstvo
6.1.12 výživa
6.1.16 ochrana rastlín
6.1.17 krajinná a záhradná architektúra

potravinárstvo

6.1.13 spracovanie poľnohospodárskych produktov
5.2.3 dopravné stroje a zariadenia
5.2.46 poľnohospodárska a lesnícka technika
5.2.50 výrobná technika

strojárstvo

5.2.51 výrobné technológie
5.2.57 kvalita produkcie
5.2.7 strojárske technológie a materiály
6.1.14 mechanizáciapoľnohospodárskej a lesníckej výroby

