POKYNY K ODOVZDÁVANIU BAKALÁRSKYCH PRÁC
na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a
územného rozvoja
2018/2019
1. krok:
Zadanie bakalárskej práce (finálne, vygenerované z AIS), schválené vedúcim katedry (2ks) si
každý študent vie stiahnuť z AIS (manuál v štátnicovom balíčku), prípadne vyzdvihne
u svojho vedúceho. Podpísané zadanie je povinnou súčasťou každej tlačenej verzie práce,
preto treba pred jej fyzickým odovzdaním vyhľadať vedúceho kvôli podpisom.
Súčasťou elektronickej verzie práce môže byť zadanie bez podpisov.
2. krok:
Pred fyzickým odovzdaním, ako aj nahratím práce do AIS si prosím dôsledne skontrolujte:
a) Názov práce v zadávacom liste musí byť úplne totožný s názvom na obale (na doskách),
ako aj na titulnej strane práce, v abstrakte!!!
b) Obal práce (dosky) a titulnú stranu práce vyplňte podľa šablóny na stránke katedry, ktorá
sa nachádza v Štátnicovom balíčku – bakalárske štúdium. Nepoužívajte staršie šablóny
(môže tam byť nesprávny rok, nesprávny názov katedry, odboru, študijného programu)
Keď pri fyzickom odovzdávaní zistíme chyby (na obale, na titulnej strane, v abstrakte) budú
Vám práce vrátené na prerobenie (čo Vás môže opätovne stáť nemalé finančné náklady).
3. krok:
Okrem fyzického odovzdania je nutné bakalársku prácu nahrať do AIS (manuál je na
fakultnej resp. katedrovej stránke, prosíme neodkladať na poslednú chvíľu). V rámci
nahrávania práce do AIS bude potrebné tiež vyplniť Licenčné zmluvy (Vnútorný predpis UK
7/2018). V systéme AIS a na študijnom oddelení je tiež potrebné prihlásiť sa na štátnu
záverečnú skúšku (obhajobu) – najneskôr 27.5.2019 vrátane (doporučujeme skôr). Na
štátnu skúšku v riadnom termíne sa musí prihlásiť aj študent, ktorý bude obhajovať prácu
v opravnom – augustovom termíne.
4. krok:
Tlačenú verziu bakalárskej práce (v pevnej väzbe) je potrebné odovzdať
v 2 exemplároch v termínoch uvedených nižšie u p. Bartovicovej (sekretariát katedry,
miestnosť CH1-B1/1). Licenčné zmluvy vám vytlačíme z AIS (práca musí byť samozrejme
korektne nahratá v AIS), študent zmluvy počas odovzdávania exemplárov prác len podpíše.
Študent odovzdá (zašle) tretí exemplár pre vedúceho práce podľa dohody s ním (.pdf,
hrebeňová väzba, plne zviazaná bakalárska práca). Protokoly originality práce pripravuje
vedúci práce po jej odovzdaní do AIS.
Termíny na odovzdanie prác:
23.05.2019 (štvrtok) v časoch 9:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.
24.05.2019 (piatok) v časoch 9:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.
27.05.2019 (pondelok) v časoch 8:30 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.
Plánovaný termín obhajob: 18.- 20.06.2019
J. Buček, M. Klobučník

