Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátne skúšky
na Ústave geografie
Bakalárska práca
-

študent je povinný skontrolovať si zadanie bakalárskej práce v AIS (tému, literatúru
a ciele bakalárskej práce) a či je zadanie schválené riaditeľom ÚGE – zadanie musí
byť schválené najneskôr 7 dní pred odovzdaním práce. Bez schválenia zadania
riaditeľom ústavu nie je možné bakalársku prácu nahrať do AISu.

-

pred nahratím práce do AISu je študent povinný zaslať definitívnu verziu vedúcemu
práce na kontrolu. Ak práca má vyhovujúcu úroveň, vedúci práce dá súhlas na
nahratie práce do AISu. Pokiaľ usúdi, že práca nespĺňa minimálne kritériá kvality a
hodnotil by ju známkou FX, oznámi to študentovi a navrhne ďalšie úpravy, resp.
odovzdanie práce v neskoršom termíne. Pokiaľ študent nesúhlasí s týmto hodnotením,
má právo prácu obhajovať pred štátnicovou komisiou, avšak s vedomím, že práca
dostane hodnotenie FX od vedúceho práce.

-

záverečná práca sa odovzdáva iba v elektronickej podobe

-

prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je
uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku,
1.

ak sa chce zúčastniť termínu BŠS v termíne jún/júl – do 18. 5. 2021 (pozor!!!
pre študentov FF UPJŠ platí termín 23. 4. 2021 do 12,00 h., ktorý je jediným
termínom odovzdania Bc. práce)

2.

ak sa chce zúčastniť termínu BŠS v termíne august – do 30. 6. 2021 (neplatí pre
FF UPJŠ!!!)

-

študent sa môže zúčastniť BŠS v júni/júli iba vtedy, ak má do 8. 6. 2021 (študenti FF
UPJŠ do 28. 5. 2021) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto
dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS

-

študent sa môže zúčastniť BŠS v auguste iba vtedy, ak má do 30. 6. 2021 (študenti
FF UPJŠ do 30.6. 2021) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do
tohto dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS

Magisterská práca
-

študent je povinný skontrolovať si zadanie diplomovej práce v AIS (tému, literatúru
a ciele bakalárskej práce) a či je zadanie schválené riaditeľom ÚGE – zadanie musí
byť schválené najneskôr 7 dní pred odovzdaním práce. Bez schválenia zadania
riaditeľom ústavu nie je možné diplomovú prácu nahrať do AISu.

-

pred nahratím práce do AISu je študent povinný zaslať definitívnu verziu vedúcemu
práce na kontrolu. Ak práca má vyhovujúcu úroveň, vedúci práce dá súhlas na
nahratie práce do AISu. Pokiaľ usúdi, že práca nespĺňa minimálne kritériá kvality a
hodnotil by ju známkou FX, oznámi to študentovi a navrhne ďalšie úpravy, resp.
odovzdanie práce v neskoršom termíne. Pokiaľ študent nesúhlasí s týmto hodnotením,
má právo prácu obhajovať pred štátnicovou komisiou, avšak s vedomím, že práca
dostane hodnotenie FX od vedúceho práce.

-

záverečná práca sa odovzdáva iba v elektronickej podobe

-

ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne máj/jún prácu je potrebné vložiť do
systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana
k realizácii Študijného poriadku najneskôr do 30. 4. 2021 (študenti FF UPJŠ do 16.
4. 2021 do 12,00 h.), čo je zároveň aj termín dokedy je možné prihlásiť sa na
predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu udelené hodnotenie
zo všetkých predmetov.

-

ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne august prácu je potrebné vložiť do
systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana
k realizácii Študijného poriadku najneskôr do 30. 6. 2021 (študenti FF UPJŠ do 16.
4. 2021 do 12,00 h. ), čo je zároveň aj termín dokedy je možné prihlásiť sa na
predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu udelené hodnotenie
zo všetkých predmetov.

