Podmienky pre zaradenie na bakalársku štátnu skúšku
v akademickom roku 2018/2019
pre študentov FBP

17. – 21. 6. 2019

Štátne bakalárske skúšky :

Závereč né práce zaevidovať na štud. odd. : do 30. 4. 2019
Skúškové obdobie a odovzdanie indexov :

do 31. 5. 2019

Promócie :

3. 7. 2019

Denní študenti
V priebehu štúdia musí študent získať minimálne 168 kreditov, v 1. – 6.
semestri štúdia všetky povinné predmety musia byť absolvované
 z povinne

voliteľných

predmetov

-

minimálne

10

kreditov

absolvovaných podľa vlastného výberu
 voliteľné predmety (sú to všetky ostatné predmety do poč tu kreditov
162
 absolvovaná 4 týždň ová prax a zápoč ty z nej – 6 kreditov –
Ing. Kozelová
 zápoč et z bakalárskej práce – zapisuje školiteľ iba do indexu,
12 kreditov získa študent po obhájení práce na št. skúškach
 štátna skúška bude pozostávať z obhajoby závereč nej práce

Pokyny pre študentov
 študent je povinný skontrolovať

si názov

bakalárskej práce (zadanie)

v slovenskom aj v anglickom jazyku (do CRZP sa práca vkladá po súhlase
školiteľa
 študent je povinný najneskôr do 30. 4. 2019 na študijnom oddelení FBP
zaevidovať 2 ks bakalárskej práce v pevnej alebo kartónovej väzbe (nesmie byť
hrebeň ová) po vložení elektronickej verzie do centrálneho registra závereč ných
prác v pdf;
 súč asť ou odovzdania prác je aj vyplnená a študentom podpísaná Licenč ná
zmluva

(2ks), Protokol o kontrole originality (1 ks ak ho má už študent

k dispozícii) a vyplnenie online formulára téz k BP na stránke FBP
 pokyny k spôsobu vloženia elektronickej verzie prác sú zverejnené na stránke
www.uniag.sk v Štúdiu – Informácie pre študentov - Závereč né práce
 študent si pred odovzdaním indexu musí skontrolovať v UIS všetky zápoč ty
a známky za absolvované predmety !
 v indexe - pri každom zápoč te a skúške skontrolovať podpisy pedagógov
(nesmie žiadny chýbať )
Zaradenie študentov na štátne skúšky bude zverejnené na úradnej výveske a na web
stránke fakulty od 10. 6. 2019. Rozpis promócií absolventov bude zverejnený na
stránke www.fbp.uniag.sk
Študent, ktorý neuspeje na štátnej skúške v riadnom termíne, má možnosť
absolvovať ŠS v opravnom termíne akad. roka 2019/2020. Písomnú žiadosť
o povolenie vykonať opravnú ŠS je nutné doruč iť na štud. oddelenie do 4. 7. 2019.

BAKALÁRSKA PRÁCA
-

do 30. 4. 2019 zaevidovať 2 ks prác v pevnej alebo kartónovej
hrebeň ovej) na štud. odd., odovzdať

väzbe (nie

2 ks licenč nej zmluvy (podpísané

autorom), protokol o kontrole originality 1 ks a vyplniť online formulár téz
 práca vložená do CRZP v pdf formáte
 obal práce obsahuje:

- názov školy
- názov fakulty

- evidenč né č íslo /FBP- xxxx- ...
- názov práce
- označ enie práce – Bakal. práca
- meno a priezvisko autora
- rok predloženia
 titulný list obsahuje : - názov školy
- názov fakulty
- názov práce
- označ enie práce (bakalárska)
- názov štud. programu
- názov štud. odboru bez č ísla
 spracovanie poľnohosp. produktov
(patrí tam agropotrav. a bezp. a kontr. potr.)
 agrobiotechnológie (agrobiotechnológie)
 biológia (aplikovaná biológia)
- názov školiaceho pracoviska (katedra)
- meno, priezvisko a tituly školiteľa
- miesto a rok predloženia práce
- meno a priezvisko autora

-

č estné vyhlásenie v práci (podpísané autorom)

-

abstrakt v slov. a angl. jazyku

-

obsah

-

zadávací protokol sa do práce nevkladá

Formulár na oponentský a školiteľský posudok sa nachádza na stránke fakulty.
Smernica o záverečných prácach 36/2013 sa nachádza na univerzitnej stránke v záverečných
prácach http://www.uniag.sk/sk/zaverecne prace /novelizovaná vyhláška 233/2015/
Formulár na oponentský a školiteľský posudok sa nachádza na stránke fakulty.

