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Štátne skúšky FZKI v akademickom roku 2019-2020
Pokyny pre končiacich študentov bakalárskeho štúdia
Oznamujem všetkým končiacim študentom FZKI (denné a externé štúdium) bakalárskeho
štúdia, že ŠS sa budú konať v dňoch 7. - 8. júla 2020.
Štátna skúška začína každý deň o 8,00 hod. Prvý študent bude začínať o 8,15 hod a štátna
skúška ďalšieho študenta v poradí bude začínať približne o 45 minút.

Štátna záverečná skúška pre končiacich študentov bakalárskeho
štúdia sa bude realizovať prezenčnou formou
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Študenti prídu osobne do miestnosti, kde bude zasadať štátnicová komisia
(poradie študentov v komisii a miestnosti budú prístupné v UIS najneskôr do
3.7.2020). Študent bude do vnútorných priestorov SPU v Nitre a do jednotlivých
miestností, kde budú prebiehať štátne skúšky vpustený len pri dodržaní
hygienicko-epidemických opatrení (dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii pred
vstupom do miestnosti, kde bude zasadať štátnicová komisia).
Študent je povinný rešpektovať časový rozpis štátnicových komisii. Študent bude
mať možnosť vojsť do uzavretých priestorov SPU v Nitre 30 minút pred začiatkom
štátnej skúšky a ihneď po oznámení výsledku štátnej skúšky musí študent prísť na
Študijné oddelenie FZKI na Tulipánovej 7 a následne opustiť priestory SPU v Nitre.
Študent si na štátnu skúšku prinesie: pero, vlastný nápoj vo fľaši a vyplnené
a podpísané „Čestné vyhlásenie“ o zdravotnom stave, ktoré odovzdá pri vstupe do
miestnosti vedúcemu agendy štátnicovej komisie spolu s indexom.
Do miestnosti, kde bude prebiehať štátna skúška vstúpi študent až na pozvanie
vedúceho agendy. Na začiatku štátnej skúšky bude študent predstavený štátnicovej
komisii. Študent bude prezentovať svoju prácu formou PowerPoint-ovej
prezentácie.
Prezentáciu si študent prinesie na USB kľúči. Formálna úprava (šablóna) nie je
určená, ale prezentácia by mala obsahovať stručné informácie o cieľoch práce,
metódach spracovania, výsledkoch a záveroch, pričom jej maximálna dĺžka by
nemala prekročiť 15 minút. Po skončení prezentácie prečíta vedúci agendy
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školiteľský a oponentský posudok a oboznámi komisiu s protokolom o kontrole
originality. Následne študent odpovedá na otázky oponenta, prípadne školiteľa.
Potom nasleduje diskusia k záverečnej práci.
Po diskusii nasleduje neverejné zasadnutie štátnicovej komisie a následne
oboznámenie študenta s výsledkom ŠS.
Po vykonaní ŠS sa študenti dostavia na Študijné oddelenie FZKI na Tulipánovej ulici,
kde im bude vydané potvrdenie o ukončení štúdia a podpíše administratívne
formality.
Na Študijnom oddelení budú študenti oboznámení o spôsobe a termíne
odovzdania dokladov súvisiacich s ukončením štúdia.
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