POKYNY K ODOVZDÁVANIU DIPLOMOVÝCH PRÁC
na Katedre humánnej geografie a demografie
2016/2017
1. krok:
Zadanie diplomovej práce (vygenerované z AIS), podpísané vedúcim práce a vedúcim
katedry (2ks) si každý študent vyzdvihne u svojho vedúceho. Podpísané zadanie je povinnou
súčasťou tlačenej verzie práce. Súčasťou elektronickej verzie práce môže byť zadanie bez
podpisov. Aj toto zadanie však musí byť schválené vedúcim katedry, resp. poverenou osobou
(všetky náležitosti ohľadne zadania riešte so svojimi vedúcimi).
2. krok:
Okrem fyzického odovzdania je nutné diplomovú prácu nahrať do AIS (informácie na
fakultnej stránke, prosím neodkladajte na poslednú chvíľu), a tiež vyplniť a vytlačiť Licenčné
zmluvy - 2x so SR a 2x s UK (Vnútorné predpisy UK 7/2017, 12/2013).
V AIS a na študijnom oddelení je tiež potrebné prihlásiť sa na záverečnú štátnu skúšku –
najneskôr 2.5.2017 vrátane (doporučujeme skôr). Na štátnu skúšku v riadnom termíne sa
musí prihlásiť aj študent, ktorý bude obhajovať prácu v opravnom – augustovom termíne.
Okrem obhajoby si takýto študent musí zapísať aj ostatné predmety štátnej skúšky, ktoré
však absolvuje tiež až v opravnom – augustovom termíne.
3. krok:
Tlačenú verziu diplomovej práce (v pevnej väzbe) je potrebné odovzdať
v 2 exemplároch v termínoch uvedených nižšie, najneskôr však v utorok 2.5.2017 u p.
Predajnianskej a p.Dzurickej (miestnosť CH1-B1 9). Spolu s diplomovými prácami je
potrebné odovzdať aj „Licenčné zmluvy“ (2x so SR a 2x s UK).
Študent odovzdá (zašle) tretí exemplár pre vedúceho práce podľa dohody s ním (.pdf,
hrebeňová väzba, plne zviazaná diplomová práce). Protokoly originality práce pripravuje
vedúci práce po jej odovzdaní do AIS.
Termíny na odovzdanie prác:
27.4.2017 (štvrtok) v časoch 9:30 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.
28.04.2017 (piatok) v časoch 9:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.
2.5.2017 (utorok) v časoch 8:30 – 11:30 a 12:30 – 16:00 hod.
Plánovaný termín záverečných skúšok: 23.-27.05.2017
J. Buček, M. Klobučník

