Vykonávací predpis dekana

Štátne skúšky v študijných programoch
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
Čl. 1
Štátne skúšky
(1)

Každý študijný program musí, ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie,
obsahovať vykonanie štátnej skúšky. Štátna skúška je verejná.

(2)

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť
komisie zodpovedá predseda komisie. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej
skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.

(3)

Štátna skúška sa klasifikuje klasifikačným stupňom podľa stupnice, ktorú tvorí šesť
klasifikačných stupňov:
Známka
(klasifikač
ný stupeň)

Definícia

Číselné
hodnotenie

A

výborne (vynikajúce výsledky)

B

veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)

C

dobre (priemerné výsledky)

D

uspokojivo (prijateľné výsledky)

E

dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá)

3

nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca)

4

FX

1
1,5
2
2,5

(4)

Študent neabsolvoval štátnu skúšku, ak je hodnotený stupňom FX.

(5)

Ak sa študent nezúčastnil bez ospravedlnenia štátnej skúšky v určenom termíne, klasifikuje sa
štátna skúška klasifikačným stupňom FX. O ospravedlnenie požiada študent spravidla vopred.
Výnimočne môže požiadať najneskôr do piatich pracovných dní po termíne skúšky. Dôvody
ospravedlnenia posudzuje a o ospravedlnení rozhoduje dekan, pričom si môže vyžiadať
stanovisko garanta študijného programu.

(6)

Každá záverečná práca musí byť pôvodná práca študenta, ktorý ju predkladá.

(7)

Záverečná práca nesmie byť ani čiastočne plagiátom, t. j. nesmie obsahovať nepovolené
použitie myšlienky alebo jej textového, alebo iného vyjadrenia iného autora, vydávajúc to za
vlastnú pôvodnú prácu. Študent musí pri vytváraní záverečnej práce dodržiavať pravidlá práce
s informačnými prameňmi a dôsledne citovať tie, ktoré používa.

(8)

Ak sa zistí, že záverečná práca má charakter plagiátu, tak nespĺňa základnú požiadavku
vyjadrenú v odstavci (7) na úspešné vykonanie štátnej skúšky. Štátna skúška sa vtedy
klasifikuje stupňom FX.

(9)

Štátnu skúšku môže študent opakovať iba raz, pričom celková doba štúdia nesmie presiahnuť
jeho povolenú dĺžku vrátane konania štátnej skúšky.

Čl. 2
Štátna skúška v bakalárskom štúdiu
(1)

Štátnou skúškou v bakalárskom štúdiu je obhajoba záverečnej práce (bakalárskej práce)
a odborná rozprava k nej.

(2)

Bakalársku prácu študent vytvára dva semestre (v projektoch Bakalársky projekt I, Bakalársky
projekt II). V druhom semestri riešenia (ukončenie predmetu Bakalársky projekt II) študent
predkladá bakalársku prácu, ktorú posudzuje vedúci projektu a jeden oponent.

(3)

Zapísaním predmetu Bakalársky projekt II sa študent zároveň prihlasuje na termín štátnej
skúšky v danom semestri.

(4)

Termín odovzdania bakalárskej práce je súčasťou zadania bakalárskeho projektu.

(5)

Pri hodnotení obhajoby bakalárskej práce a rozpravy k nej klasifikačným stupňom FX,
skúšobná komisia určí študentovi stupeň prepracovania bakalárskej práce.

(6)

Ak študent neodovzdal do daného termínu bakalársku prácu, klasifikuje sa štátna skúška
klasifikačným stupňom FX.

Čl. 3
Štátna skúška v inžinierskom štúdiu
(1)

Štátnou skúškou v inžinierskom štúdiu je obhajoba záverečnej práce (diplomovej práce)
a širšia odborná rozprava k nej zameraná na vybrané oblasti jadra znalostí študijného odboru.

(2)

Diplomovú prácu študent vytvára tri semestre (v projektoch Diplomový projekt I, Diplomový
projekt II, Diplomový projekt III). V 3. semestri riešenia (ukončenie predmetu Diplomový
projekt III) študent predkladá diplomovú prácu, ktorú posudzuje vedúci projektu a jeden
oponent.

(3)

Zapísaním predmetu Diplomový projekt III sa študent zároveň prihlasuje na termín štátnej
skúšky v danom semestri.

(4)

Termín odovzdania diplomovej práce je súčasťou zadania projektu Diplomový projekt III.

(5)

Pri hodnotení obhajoby diplomovej práce a širšej odbornej rozpravy k nej zameranej na
vybrané oblasti jadra znalostí študijného odboru klasifikačným stupňom FX, skúšobná
komisia určí, či študent musí prepracovať diplomovú prácu, alebo študent neuspel pri širšej
odbornej rozprave. Rozsah prepracovania diplomovej práce určí skúšobná komisia.

(6)

Ak skúšobná komisia pri hodnotení štátnej skúšky klasifikačným stupňom FX nestanoví
žiaden stupeň prepracovania diplomovej práce a študentovi na úspešné ukončenie štúdia
chýba iba absolvovanie štátnej skúšky, podlieha priebeh jeho štúdia vynútenému prerušeniu
do prvého dňa mesiaca, v ktorom sa koná ním opakovaná štátna skúška.

(7)

Ak študent neodovzdal do daného termínu diplomovú prácu, klasifikuje sa štátna skúška
klasifikačným stupňom FX.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1)

Ruší sa vykonávací predpis dekana pre štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia zo dňa 3. 11. 2004.

(2)

Tento vykonávací predpis nadobúda platnosť dňom 1. 12. 2009.

Bratislava 30. 11. 2009
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
dekan FIIT STU

