
ak. rok 20..../....

Študijný odbor: Softvérové inžinierstvo            
Študijný program: PROGRAMOVÉ SYSTÉMY

Číslo 
predm. Názov predmetu Rozsah Kredity

Semester,  
akademický 
rok 

Predbežná 
voľba

Stav 
absolvovania 
6 Definitíva

Skúška/zápočet♦                     
Dátum:                                  
Podpis:

Dizertačný projekt I 1 0-2 z 10

Teória a metodológia softvétového inžinierstva 0-2 s 12

Predmet špecializácie 0-2 s 8

Pedagogická činnosť 2 0-4 z 0

Dizertačný projekt II 1 0-2 z 10
Teoretické princípy informatických vied 3

Okruh1:

Okruh2:

Seminár z odbornej angličtiny 0-2 z 0

Výskumná práca 4 z

Pedagogická činnosť 0-4 z 0

1, 2, 3, 4, 5 vysvetlivky na poslednej strane

1. semester

2. semester

0-2 s 12

Semester:Doktorandské štúdium v akademickom roku 20..../....

ŠTUDIJNÁ ČASŤ
1. nominálny ročník doktorandského štúdia - denná forma 

Forma štúdia: denná  

Meno a priezvisko: _______________________________________________________Osobné číslo:________________________

KONTAKT: (tel. č., mobil, e-mail):

OSOBNÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN ŠTUDENTA FIIT STU v Bratislave

"Predbežná voľba" - uveďte príslušný počet kreditov pre tie predmety, ktoré si zapisujete v tomto akademickom roku.

Doktorandské štúdium študujem od:

Ďalšie stĺpce nevypĺňajte.
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Číslo 
predm. Názov predmetu Rozsah Kredity

Semester,  
akademický 
rok 

Predbežná 
voľba

Stav 
absolvovania 
6 Definitíva

Skúška/zápočet♦                        
Dátum:                                
Podpis:

Dizertačný projekt III 1 0-2 šs 20

Odborná angličtina 0-2 s 8

Výskumná práca z

Pedagogická činnosť 0-4 z 0

Dizertačný projekt IV 1 0-2 z 15

Výskumná práca z

Pedagogická činnosť 0-4 z 0

Dizertačný projekt V 1 0-2 z 15

Výskumná práca z

Pedagogická činnosť 0-4 z 0

Dizertačný projekt VI 1 0-2 šs 30

Pedagogická činnosť 0-4 z 0

Výskumná práca z
SÚČET

Meno a priezvisko: ________________________________________________________

♦ vyplní sa po úspešnom absolvovaní predmetu

2. a 3. nominálny ročník doktorandského štúdia - denná forma *
VEDECKÁ ČASŤ

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester
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Sumár:

ak. rok semester (vypísať: zimný alebo letný) plán získ.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester         (dňa, podpis)

Spolu 

        (dňa, podpis)

1

2
3
4

5

6

   Školiteľ: ________________________________________________

Počet kreditov (plánovaných resp. získaných)

Meno a priezvisko: ________________________________________________________

   Podpis študenta: __________________________________________

   Podpis zodp. pracovníka dekanátu: ___________________________

Predmet Odborná angličtina si študent musí zapísať najneskôr v 4. semestri. Zápis predmetu je podmienený úspešným absolvovaním vstupného testu, ktorým sa preukáže 
znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý.
Do kolónky "Stav absolvovania" zapíšte aktuálny stav, v akom sa daný predmet nachádza: A - predmet absolvovaný, Z  - predmet záväzne zapísaný pre tento ak. rok, P - 
predmet plánovaný pre nasledujúce ak. roky.

Predmety Dizertačný projekt I, Dizertačný projekt II, Dizertačný projekt III, Dizertačný projekt IV, Dizertačný projekt V a Dizertačný projekt VI  si študent môže zapísať v 
zimnom alebo letnom semestri tak, že ich absolvuje v uvedenom poradí. 
Predmety Pedagogická činnosť si zapisujú iba študenti denného štúdia tak, že ho musia mať zapísaný v každom semestri, v ktorom študujú. 
Študent si zvolí so súhlasom školiteľa dve oblasti.
Kredity za predmet Výskumná práca študent získava vtedy, keď v súčte dosiahne výskumné výsledky zodpovedajúce minimálnym podmienkam na získanie 40 kreditov. Výsledky 
sa vykazujú vo vyhodnotení raz ročne.

Študent  je zodpovedný za svoj výber predmetov . 

   Predseda odborovej komisie: ________________________________


