POKYNY PRE ŠTUDENTOV
BAKALÁROV
PRIHLÁSENIE SA NA ŠTÁTNE SKÚŠKY A ODOVZDANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

AUGUST 2017
do 1. júna 2017 je potrebné vykonať nasledovné:
ODOVZDAŤ ZÁVEREČNÚ PRÁCU (2x) viazanú v pevnej väzbe + vyhotovenie v elektronickej podobe CD (1x)

 Postup odovzdania záverečnej práce nájdete na: http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/ postup č. 18
 Zároveň treba odovzdať „LICENČNÚ ZMLUVU PRE CRZP“ (2x) a „LICENČNÚ ZMLUVU PRE VYSOKÚ ŠKOLU“ (2x) riadne vyplnené a s vlastnoručným podpisom
(obe nájdete v AIS-e po vložení svojej záverečnej práce)
 PROTOKOL ORIGINALITY (1x) - (vygeneruje AIS najneskôr do 48 hodín)
 ANALYTICKÝ LIST (1x) ( po vložení záverečnej práce vytlačíte spolu s licenčnými zmluvami a protokolom originality)

do 7. júla 2017 je potrebné vykonať nasledovné:
ODOVZDAŤ PÍSOMNÚ PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU (1x)

 Prihlášku študentovi schvaľuje svojím podpisom školiteľ. Pri odovzdaní práce dostanete na prihlášku potvrdenie o prevzatí záverečnej práce od dr. Molnárovej
 Študenti, ktorí už záverečnú prácu obhájili a prihlasujú sa na štátnu skúšku len z predmetov, vypisujú na prihlášku len názvy týchto predmetov a prihlášku odovzdajú priamo na študijnom
oddelení bez podpisu školiteľa a dr. Molnárovej

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V SYSTÉME AIS – OD 1. JÚNA DO 7. JÚLA 2017
Predmety zapísané v AIS-e musia byť totožné s predmetmi uvedenými na písomnej prihláške.
 Návod na prihlásenie nájdete na http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/
Postup č. 15 - Štátne skúšky – prihlásenie
 Formulár prihlášky http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/

JE POTREBNÉ UZAVRIEŤ ŠTUDIJNÉ ZÁLEŽITOSTI NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ (Nám. J. Herdu – 1. poschodie, č. d. 106), t.j.:
odovzdať index, potvrdenú prihlášku a vlastnoručne podpísaný výpis zo štúdia za celé štúdium vytlačený zo systému AIS (so všetkými zaznamenanými hodnoteniami od Vašich vyučujúcich)
 študenti, ktorí sa prihlasujú na opravný termín štátnic a index s výpisom absolvovaných skúšok už odovzdali nemusia znova tieto dokumenty odovzdávať

ZÁVEREČNÉ PRÁCE SO VŠETKÝMI NÁLEŽITOSŤAMI A PRIHLÁŠKU NA ŠTÁTNE SKÚŠKY
ODOVZDAJÚ ŠTUDENTI – BAKALÁRI - 1. JÚNA 2017
V KANCELÁRII Č. 406 dr. MOLNÁROVEJ
V BUDOVE FSV NA BUČIANSKEJ 4/A, V ČASE OD 8.00 DO 11.00 A OD 12.00 DO 15.00 HOD.

