OZNAM
pre študentov
odovzdávajúcich bakalárske alebo
diplomové práce alebo kandidátov na
opravný termín štátnych skúšok
v auguste 2018 na KRG
Podoba záverečnej práce (diplomovej, bakalárskej) musí spĺňať kritériá
Vnútorného predpisu č. 2/2018 - Smernica rektora UK - Úplné znenie
vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského
v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych
prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a
sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1
(Vnútorný predpis č. 7/2017)) (pozri https://uniba.sk/index.php?id=11223)
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
diplomovej práce 80 strán; bakalárskej práce 50 strán (prekročenie stanoveného rozsahu má
vplyv na zníženie celkového hodnotenia práce). Bližšie informácie u školiteľov.

Zadávacie listy sú v systéme AIS potvrdené. Ak zadávacie listy ešte nemáte,
kontaktujte sa so svojimi vedúcimi prác. 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.
Diplomovú/bakalársku prácu treba fyzicky odovzdať so zviazaným zadávacím listom, ktorý je
už podpísaný študentom.

Na Katedre regionálnej geografie, o. a p. k. sa odovzdávajú (prípadne
doporučene zasielajú) 3 exempláre diplomovej práce v pevnej väzbe alebo 3
exempláre bakalárskej práce v pevnej väzbe (1 z nich môže byť v mäkkej
tepelnej väzbe).

Všetky exempláre záverečných prác treba odovzdať (prípadne poslať
poštou doporučene) výlučne na sekretariáte Katedry regionálnej geografie,
o. a p. k. (B1-543) iba v dňoch
pondelok 30. 7. 2018 – piatok 3. 8. 2018 v čase medzi 10:00 – 12:00

Termín odovzdania všetkých záverečných prác fyzicky na
Katedre regionálnej geografie, o. a p. k. na Prif UK
je do 3. 8. 2018 vrátane
(v prípade zaslania poštou je posledným dátumom podania
doporučenej zásielky 3. 8. 2018)
no elektronicky je nutné prácu podľa informácií študijného
oddelenia

vložiť do systému AIS už do 31. 7. 2018!!!

(termín stanovuje fakulta, nie katedra, preto si ho overte!!!)
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 (tlač licenčných zmlúv zabezpečí
katedra.) a prihlásiť sa na obhajoby, resp. štátne záverečné skúšky (aj
opravné).
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://uniba.sk/index.php?id=11223)
Tak ako vlani sú 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).
Presné termíny a harmonogram obhajob a štátnych skúšok stanoví katedra až po
odovzdaní prác a uzavretí prihlášok na skúšky.
Termín opravných obhajob a štátnych skúšok pre bakalárske i magisterské
štúdium bol stanovený na

utorok 21. augusta 2018

Očakávané obhajoby DP alebo štátne skúšky:
1.
2.
3.
4.
5.

Obžera
Ďurianová
Michalko
Petrikovič
Duban

Frederik
Monika
Daniel
Jakub
Filip

mZ-RG
mZ-RG
mZ-RG
mZ-RG
mZ-RG

1.
2.
3.

Môciková
Olša
Sušila

Petra
Dušan
Matúš

mZ-RG
mZ-RG
mZ-RG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Homer
Alexander
Slocík
Dominik
Vincúr
Maroš
Jariabeková Zuzana
Poljaková Michaela
Ondrašíková Barbara
Mudrík
Juraj

FTVŠ
FTVŠ
FTVŠ
uGeAj
uGeMa
uBiGe
uBiGe

Očakávané obhajoby BP:
1.
2.

Porubská
Krošlak

Katarína
Silvia

upBIGE
upGEIT

Uvedený zoznam je len predbežný a jeho finálna podoba bude samozrejme
záležať od reálne odovzdaných prác a prihlášok na obhajoby a štátne
skúšky. Presný harmonogram obhajob a štátnych skúšok bude zverejnený až
v auguste 2018.
Upozorňujeme, že Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
si v prípade nutnosti vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu z vážnych
organizačných alebo administratívnych dôvodov - o prípadnej zmene bude
dotknuté osoby bezodkladne informovať.

