OZNAM
pre študentov
odovzdávajúcich bakalárske práce
v akademickom roku 2016/17
Podoba záverečnej práce (diplomovej, bakalárskej) musí spĺňať kritériá
Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných
náležitostiach záverečných prác a dodatku č.1 (Vnútorný predpis č. 7/2017)
(viď. https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/metodika_pisania_zp.pdf )

Podľa tejto smernice treba upraviť tak obal, ako aj titulnú stranu práce. Dodatok
spočíva v tom, že na titulnej strane práce sa uvádza názov študijného odboru bez
čísla študijného odboru.
Dbajte na to, aby práca obsahovala všetky stanovené povinné súčasti
(zadávací list z AIS, abstrakty, predhovor, úvod, záver a pod.)!!! Zároveň dbajte
na to, aby sa názov práce na doskách a titulnom liste presne zhodoval
s názvom uvedeným v zadávacom liste v AIS – inak prácu dekanát fakulty
neprijme a obhajoba práce bude neplatná!!!
Súčasťou práce sú abstrakty v slovenskom a anglickom jazyku (každý na samostatnej strane),
predhovor s poďakovaním, úvod atď. Čestné prehlásenie sa už v práci neuvádza (nahrádza ho
licenčná zmluva). Resumé v anglickom jazyku nie je povinnou súčasťou práce. Maximálny rozsah
bakalárskej práce je 50 strán (prekročenie stanoveného rozsahu má vplyv na zníženie celkového
hodnotenia práce). Bližšie informácie u vedúcich prác.

Zadávacie listy budú v systéme AIS potvrdené do 9. 5. 2017. Vygenerovanie
PDF zadávacích listov svojich prác a ich zaslanie žiadajte od svojich
vedúcich bc. prác alebo si ich stiahnite v AIS. PDF zadávacieho listu treba
vložiť do práce (musí byť aj súčasťou tlačenej i elektronickej verzie práce).
Zadávací list bude podpísaný kompetentnými osobami z komisie po úspešnej obhajobe práce.
Bakalársku prácu treba fyzicky odovzdať so zviazaným zadávacím listom, ktorý je už podpísaný
študentom. V prípade problémov so zadávacím listom kontaktujte svojho vedúceho bc. práce.

Na katedru (sekretariát) sa odovzdávajú 3 exempláre bakalárskej práce
v nerozoberateľnej (nie hrebeňovej) väzbe, z toho minimálne dve v pevnej
väzbe (v doskách), jedna (pre školiteľa) môže byť v mäkkej väzbe. Všetky
exempláre záverečných prác treba odovzdať výlučne na sekretariáte
katedry za účelom ich evidencie!!!
Zároveň upozorňujeme, že do rovnakého termínu ako je termín odovzdania
záverečnej práce, je študent povinný si vyplniť v systéme AIS údaje do
licenčnej zmluvy k záverečnej práci.
Termín podania bakalárskych prác do systému AIS je

do pondelka 22. 5. 2017 do 24:00
Upozorňujeme, že za všetky náležitosti spojené s riadnym podaním
záverečnej práce cez AIS, rovnako aj za prihlásenie na štátne záverečné
skúšky si zodpovedajú študenti sami a musia sa riadiť pokynmi študijného
oddelenia!!! (pozri: https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/)

Termín odovzdania zviazaných bakalárskych prác
v zmysle predpisov fakulty je dňa 22. 5. 2017,
najneskôr však
do štvrtka 25. 5. 2017 do 15:00
na sekretariáte katedry RG!!!:
Upozorňujeme, že práce ktoré nebudú dodané na katedru do stanoveného termínu aj fyzicky,
nebudú prijaté na obhajobu. Zároveň zdôrazňujeme, že výtlačky práce sa musia zhodovať
s elektronickou verziou práce podanou včas do systému AIS.
Zároveň upozorňujeme, že v žiadnom prípade neodporúčame odsúvať elektronické podanie
práce do AIS až na posledný možný termín, nakoľko žiadny dôvod „nestihnutia“ podania
(výpadok siete, nefunkčnosť systému, iné technické problémy a pod.) študijné oddelenie
fakulty a dekanát neakceptuje, a teda uchádzač môže potom ísť k obhajobe najskôr
v auguste!!!

Novinka je, že záverečné práce sú opäť posielané prostredníctvom AISu aj do
systému Theses, výsledok ktorého je súčasťou Protokolu o štátnych skúškach.
Získanie protokolu originality z CRZP aj zo systému Theses zabezpečí vedúci
práce (resp. katedra).

