A. Metodika sprístupnenia autoreferátov dizertačných prác v elektronickej forme
1. Postup
1.1 Podklady pre zverejnenie autoreferátu dizertačnej práce v elektronickej forme
odovzdá študent Kancelárii vedy a výskumu SPU (KVV) 6 týždňov pred obhajobou
dizertačnej práce.
1.2 KKV postúpi podklady do SlPK, ktorá zabezpečí zverejnenie informácii o termíne
obhajoby a text autoreferátu v rtf formáte na web stránke SPU v časti veda a výskum,
najneskôr tri týždne pred jej konaním
1.3 Po obhájení práce sa realizujú konverzie do formátu PDF a dokument sa uloží na
serveri SlPK.
1.4 Finálny dokument sa spracuje do Bibliografickej databázy SlPK, vytvorí sa
metadátový popis (dôležité kvôli vyhľadateľnosti rôznymi vyhľadávacími nástrojmi)
a záznam v databáze sa prelinkuje s plným textom autoreferátu.
1.5 Autoreferát sa sprístupní vo formáte PDF v internete, SlPK bude zabezpečovať jeho
dlhodobú archiváciu.
2. Podklady
2.1 Formálna úprava autoreferátu sa bude riadiť pokynmi uvedenými v publikácii Rataj,
V. a kol. 2004 Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre. Nitra : SPU.
2.2 Text autoreferátu bude spracovaný v samostatnom RTF súbore, prípadné tabuľky,
grafy a obrázky tiež v samostatných súboroch (formátoch).
2.3 Pre zabezpečenie korektnosti RTF dokumentu SlPK pripraví predlohy
s definovaním štýlov, ktoré budú k dispozícii na stiahnutie na web stránke na adrese
http://www.slpk.sk/dizertacie/epubspu.htm.
2.4 Podklady pre spracovanie elektronických autoreferátov odovzdajú študenti vo
formáte RTF na dvoch disketách (eliminácia problémov v prípade poškodenia
diskety). Diskety budú označené čitateľne – menom a priezviskom autora
autoreferátu.
2.5 K elektronickému nosiču bude pripojený vyplnený a podpísaný formulár (Vzor 1).

B. Metodika sprístupnenia plných textov dizertačných prác v elektronickej forme
3. Postup
3.1 Podklady pre zverejnenie dizertačnej práce v elektronickej forme odovzdá študent
Kancelárii vedy a výskumu SPU (KVV) najneskôr 6 týždňov pred obhajobou
dizertačnej práce.
3.2 KKV postúpi podklady do SlPK, ktorá zabezpečí konverziu textov do formátu PDF
a dokument sa uloží na serveri SlPK.
3.3 Záznam o dokumente v Bibliografickej databáze SlPK sa prelinkuje s plným textom
dizertácie.
3.4 SlPK bude zabezpečovať dlhodobú archiváciu elektronickej verzie dokumentu.
4. Podklady
4.1 Formálna úprava doktorandskej dizertácie sa bude riadiť pokynmi uvedenými
v publikácii Rataj, V. a kol. 2004 Metodika písania záverečných prác na SPU
v Nitre. Nitra : SPU.
4.2 Text dokumentu bude spracovaný nasledovne:
- ako samostatné súbory vo formáte RTF titulný list, abstrakt, zoznam tabuliek,
zoznam obrázkov, obsah, každá kapitola a zoznam použitej literatúry,
- ako samostatné súbory v príslušných formátoch (RTF, XLS) tabuľky,
- ako samostatné súbory ilustrácie (obrázky, fotografie, mapy a pod.).
4.3
Pre zabezpečenie korektnosti RTF dokumentu SlPK pripraví predlohy
s definovaním štýlov, ktoré budú k dispozícii na stiahnutie na web stránke na adrese
http://www.slpk.sk/dizertacie/epubspu.htm.
4.4
Podklady pre spracovanie elektronických dizertácií odovzdajú študenti na CD
nosiči. Nosič bude označený meno autora a názvom práce.
4.5
K elektronickému nosiču bude pripojený vytlačený formulár (Vzor 1)

VZOR 1
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Sprievodný formulár elektronického autoreferátu dizertácie / plného textu dizertácie*

Meno a priezvisko autora
Názov dizertácie
___________________________________________________________________________
Preklad názvu do angličtiny
__________________________________
Dátum obhajoby
___________________________________________________________________________
Meno školiteľa
___________________________________________________________________________
Pracovisko autora

Overenie textu školiteľom

Podpis školiteľa: ........................................

Súhlasím so zverejnením

Podpis autora: ............................................

__________________
Kontrola diskety / CD-ROM *
Prevzal: .......................................................
Skontroloval: ..............................................
Dátum: ........................................................

*

Nehodiace sa škrtnite.

