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Vec: Usmernenie pre končiacich študentov II. stupňa štúdia –
odovzdávanie záverečných diplomových prác a ukončenie semestra
v súlade s upraveným harmonogramom AR 2019/2020
Študenti odovzdávajú záverečné diplomové práce (DP) v termíne podľa upraveného
harmonogramu akademického roka nasledovne:
- Najneskôr do 29.5.2020 študenti vkladajú záverečnú diplomovú prácu do Centrálneho registra
záverečných prác (CRZP) vo formáte pdf. a na úložisko FZKI – práca musí byť odkonzultovaná
a odsúhlasená vedúcim záverečnej práce, iba definitívnu verziu s jeho súhlasom študent vloží
do CRZP
- Študent záverečnú prácu netlačí, tlačené verzie DP študent neodovzdáva!!!
- licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce (licenčná zmluva) uzatvorenú medzi študentom
a Slovenskou republikou zastúpenou SPU – 2x (Po podpísaní dekanom fakulty sa jeden rovnopis
zakladá v osobnom spise študenta na dekanáte fakulty, druhý dostane študent po úspešnej
štátnej skúške) vytlačí z UIS študijné oddelenie a bude na podpis študentom pripravená
v komisii na štátne záverečné skúšky
- overenie originality získaním protokolu o kontrole originality – (podmienka pripustenia
študenta k obhajobe záverečnej prác) bude k dispozícii vedúcemu ZP a oponentovi v UIS
-

-

-

V čase od 25.5.2020 do 29.5.2020 bude otvorený systém v UIS na prihlásenie sa na štátnu
záverečnú skúšku – študent je povinný sa prihlásiť v systéme UIS.
Diplomanti majú skúškové obdobie do 22.5.2020 – do uvedeného termínu sú povinní
absolvovať všetky skúšky.
Vzhľadom na situáciu - pedagógovia zodpovední za predmet, skúšajúci zabezpečia formu
ukončenia predmetu predpísaným spôsobom, prioritne bezkontaktne o čom budú študentov
zrozumiteľne informovať. Zápočty a skúšky sa nebudú zapisovať do indexov.
S tým súvisí aj disciplína pri nahadzovaní skúšok a zápočtov do UIS, pretože pred štátnicami
nebude prebiehať kontrola známok podľa indexu. Za informácie v systéme UIS, ich správnosť
a kompletnosť je bezprecedentne zodpovedný pedagóg a študent (platí to aj za zimný
semester).
ŠO nebude kontrolovať indexy a konfrontovať záznamy s UIS, pretože študent index
neodovzdáva pred štátnou skúškou (zatiaľ je dohodnuté, že prinesie index na ŠS), preto žiadam
pedagógov, aby vypísali termíny skúšok pre končiacich študentov - diplomantov najneskôr do
22.5.2020 tak, aby si túto povinnosť mohli splniť. Študenti budú s vyučujúcimi komunikovať
a termíny skúšok si budú racionálne manažovať.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA | Tulipánová 7, 949 76 Nitra
tel.: +421 37 641 5429, +421 37 641 5412 | www.fzki.uniag.sk | roberta.stepankova@uniag.sk

Dôležité poznámky:
Všetky termíny sú uvedené s predložkou „do“, čo znamená, že ide o posledný termín a jeho
nedodržanie znamená nesplnenie si povinností a podmienok na pripustenie ku štátnej záverečnej
skúške.
Názov práce:
Pred vložením práce do UISu je študent povinný odkonzultovať presné znenie názvu záverečnej
práce v slovenskom aj v anglickom jazyku so svojím školiteľom (presné znenie, bez preklepov, chýb
v písaní názvov veľkým/malým písmom a pod.) a v tomto znení ho vložiť do UISu. Študent zodpovedá
za správnosť názvov, nakoľko sú obidva názvy po úspešnej štátnej skúške doplnené na vysvedčenie o
štátnej skúške bez možnosti opravy prípadných chýb. Uvedenie názvu - príklad:
Diagnostika a molekulárna charakteristika vírusu Plum pox virus
Diagnostics and Molecular Characterization of Plum pox virus
V zmysle Smernice o záverečných a habilitačných prácach 2/2020, 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.
Pri vkladaní záverečnej práce napísanej v inom ako štátnom jazyku do UIS-u (na základe súhlasu
dekana) je študent povinný vyplniť abstrakt ako v slovenskom jazyku, tak aj v anglickom jazyku
z dôvodu vydávania dokladov o absolvovaní štúdia v slovenskoanglickej verzii.
Evidenčné číslo na obale záverečnej práce je číslo, ktoré je vygenerované z UIS-u (napr. FBP17323-123).
Odporúčam pozrieť si viac informácií a usmernení k záverečným prácam:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/zaverecne-prace/
Oponentský a školiteľský posudok budú vložené do UIS najneskôr do 12.6.2020. Študent sa
oboznámi s ich znením pred obhajobou a pripraví si ku obhajobe odpovede na prípadné otázky
a svoje stanovisko ku posudkom.
Štátne záverečné skúšky sa konajú od 22.6.2020. O presnom termíne a mieste budete informovaní.
Promócie: termín bude upresnený vzhľadom na vývoj situácie
Vzhľadom na vývoj situácie nevylučujem ďalšie zmeny, o ktorých budete informovaní!
V Nitre, 27.3.2020.
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