Stavebná
fakulta

Časový plán výberu tém záverečných prác a prípravy a organizácie štátnych skúšok
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2020/2021

Časový plán výberu tém záverečných prác a prípravy a organizácie štátnych
skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
v akademickom roku 2020/2021
12. 10. 2020

katedry zverejnia témy BP / DP v e-vzdelávaní

do 19. 10. 2020 (vrátane)

študenti sa prihlasujú na témy BP / DP v e-vzdelávaní (1. fáza)

do 23. 10. 2020

katedry potvrdia prihlásených študentov na vybrané témy BP
/ DP (1. fáza)

26. a 27. 10. 2020

študenti sa prihlasujú na témy BP / DP v e-vzdelávaní (2. fáza;
uskutoční sa len v prípade potreby)

do 4. 11. 2020 (vrátane)

katedry potvrdia prihlásených študentov na vybrané témy BP
/ DP (2. fáza)

4. 11. 2020

v e-vzdelávaní bude dostupný výsledný zoznam prihlásených
študentov a ich vybraných tém potvrdených katedrami

do 30. 11. 2020 (vrátane)

katedry odovzdajú študentom zadania vybraných tém BP / DP

do 9. 4. 2021 (vrátane)

študenti končiacich ročníkov sa prihlásia na štátnu skúšku z
predmetov štátnej skúšky na katedrách (Študijný poriadok
(ŠP) SvF UNIZA § 23, ods. 2)

do 30. 4. 2021 (vrátane)

katedry vložia údaje o študentoch končiacich ročníkov
prihlásených na štátnu skúšku študentov a o ich povinných
a prihlásených voliteľných predmetoch štátnych skúšok do evzdelávania a údaje skontrolujú s pracovníčkami Referátu
vzdelávania SvF UNIZA (správnosť automatického preklopenia
do systému ‚študent‘)

10. 5. až 4. 6. 2021

skúškové obdobie v končiacich ročníkoch bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia (akademický kalendár 2020/2021 – SvF
UNIZA)

do 8. 6. 2021 (vrátane)

študenti odovzdajú tlačenú a elektronickú verziu BP, DP
na príslušných katedrách (akademický kalendár 2020/2021 –
SvF UNIZA)
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do 8. 6. 2021 (vrátane)

študenti vložia elektronickú verziu BP, DP do systému EZP
(Smernica Žilinskej univerzity č. 103, čl. 3, ods. 4)
vložením údajov do systému EZP vyplní študent analytický list
práce a zároveň vytvorí licenčnú zmluvu o použití školského
diela a potvrdenie o vložení práce v elektronickej podobe do
EZP
licenčnú zmluvu (2 výtlačky) študent podpíše a odovzdá
spolu s tlačenou verziou záverečnej práce a potvrdením o
vložení práce na katedre
za fakultu podpisuje licenčnú zmluvu vedúci katedry, ktorá
garantuje záverečnú prácu
jeden podpísaný výtlačok licenčnej zmluvy sa vráti študentovi,
jeden podpísaný výtlačok licenčnej zmluvy sa archivuje na
katedre

do 9. 6. 2020 (vrátane)

kontrola štúdia – všetci študenti posledných nominálnych
ročníkov štúdia odovzdajú na kontrolu výkaz o štúdiu (index)
na Referáte vzdelávania SvF UNIZA (akademický kalendár
2020/2021 – SvF UNIZA)

do 7. až 11. 6. 2021
(podľa termínu štátnej skúšky)

katedry zverejnia podrobné harmonogramy štátnych skúšok
(ŠP UNIZA § 23, ods. 4)

do 11. až 16. 6. 2021
(podľa termínu obhajoby záverečnej
práce)

oboznámenie študentov s hodnotením vedúceho a oponenta
záverečnej práce (ŠP UNIZA § 23, ods. 3)

14. až 22. 6. 2021

konanie štátnych skúšok na katedrách (akademický kalendár
2020/2021 – SvF UNIZA a rámcový harmonogram štátnych
skúšok)

15. až 23. 6. 2021

katedry odovzdajú spracované podklady zo štátnych skúšok
na Referát vzdelávania SvF UNIZA na administratívne
ukončenie štúdia a vyhotovenie vysvedčení a diplomov

30.6 a 1. 7. 2021

promócie (akademický kalendár 2020/2021 – SvF UNIZA)

V Žiline 3. septembra 2020.

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD., v. r.
prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť
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