INFORMÁCIE O ŠTÁTNYCH SKÚŠKACH
V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016
JEDNOODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bc. a Mgr. – denné štúdium

BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY

27. 5. - 3. 6. 2016
 Študenti prinesú na študijné oddelenie do 22. 4. 2016:
o 2x bakalársku prácu v pevnej väzbe
o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vloţení práce
do systému AIS2)
 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie bakalárskej práce, ktorú študent
následne odovzdá na príslušnej katedre (2x pevná väzba) spolu so
žiadosťou o povolenie vykonať štátnu skúšku(pozri: www.ff.ukf.sk)
 Katedra:
o nesmie prebrať nepotvrdenú bakalársku prácu
o príjme bakalársku prácu a ţiadosť o ŠS od študenta a zaradí ho
do zoznamu na štátne skúšky podľa termínu, na ktorý sa študent
prihlásil
o najneskôr do 8. 5. 2016 odovzdá v papierovej podobe zloţenie
komisií spolu so zaradením študentov do jednotlivých komisií
a ţiadosti študentov o ŠS
 Študijné oddelenie skontroluje študentov cez AiS2
o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa
zoznamov dodaných z katedier
o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje
katedru, kde ho katedra skontroluje a následne oznámi
študijnému oddeleniu, či študent môţe / nemôţe byť
zaradený na štátne skúšky
 V čase od 27. 5. 2016 do 3. 6 2016 budú prebiehať na príslušnej
katedre štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác
 riadne vyplnené výkazy za 3. ročník príp. výkazy o praxi odovzdá
študent pri štátnej skúške skúšobnej komisii resp. na katedre
 výkazy o štúdiu spolu s protokolom o štátnej skúške odovzdá
katedra na príslušné študijné oddelenie
 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môţu
1. opravný termín absolvovať v čase od 24. 8. 2016 do 26. 8. 2016
 Bez predloţenia ţiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť
zúčastniť 1. opravného termínu.
 Ţiadosť treba odovzdať na príslušnú katedru do 6. 7. 2016
 Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené
v harmonograme pre akad. rok 2015/2016

MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY

20. 5. - 26. 5. 2016
 Študenti prinesú na študijné oddelenie do 22. 4. 2016:
o 2x diplomovú prácu v pevnej väzbe
o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vloţení práce
do systému AIS2)
 Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie diplomovej práce, ktorú študent
následne odovzdá na príslušnej katedre (2x pevná väzba) spolu so
žiadosťou o povolenie vykonať štátnu skúšku(pozri: www.ff.ukf.sk)
 Katedra:
o nesmie prebrať nepotvrdenú diplomovú prácu
o príjme diplomovú prácu a ţiadosť o ŠS od študenta a zaradí ho
do zoznamu na štátne skúšky podľa termínu, na ktorý sa študent
prihlásil
o najneskôr do 8. 5. 2016 odovzdá v papierovej podobe zloţenie
komisií spolu so zaradením študentov do jednotlivých komisií
a ţiadosti študentov o ŠS
 Študijné oddelenie skontroluje študentov cez AiS2
o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa
zoznamov dodaných z katedier
o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje
katedru, kde ho katedra skontroluje a následne oznámi
študijnému oddeleniu, či študent môţe / nemôţe byť
zaradený na štátne skúšky
 V čase od 20. 5. 2016 do 26. 5. 2016 bude prebiehať na príslušnej
katedre štátna skúška spolu s obhajobou diplomovej práce
o riadne vyplnené výkazy za 2. ročník (denné štúdium) a za 1. a
2. ročník (externé štúdium) príp. výkazy o praxi odovzdá
študent pri štátnej skúške skúšobnej komisii resp. na katedre
o výkazy o štúdiu spolu s protokolom o štátnej skúške odovzdá
katedra na príslušné študijné oddelenie
 Študenti, ktorí nevyhovejú na štátnej skúške v riadnom termíne, môţu
1.opravný termín absolvovať v čase od 24. 8. 2016 do 26. 8. 2016
 Bez predloţenia ţiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť
zúčastniť 1. opravného termínu.
 Ţiadosť treba odovzdať na príslušnú katedru do 6. 7. 2016
 Promócie sa uskutočnia v termínoch, ktoré sú stanovené
v Harmonograme pre akad. rok 2015/2016

