II. kolo štátnych skúšok na Fakulte priemyselných technológií
akademický rok 2012/2013 – august 2013
Pokyny pre končiacich študentov: I. stupňa (Bc.)
II. stupňa (Ing.)

V dňoch 15. augusta - 20. augusta 2013 bude sa konať II. kolo štátnej skúšky na Fakulte
priemyselných technológií so sídlom v Púchove.
v harmonogram dôležitých termínov pre II. kolo štátnej skúšky:
- zber dokladov pre študijné oddelenie (index, výstupný list, prihláška na štátnu skúšku): 15.07. – 26.07.2013
(v rámci úradných hodín študijného oddelenia FPT)
- odovzdanie záverečných prác na katedre:
§

materiálová technológia, materiálové inžinierstvo:

22.07. – 26.07.2013

§

environmentálne a chemické technológie:

08.07. – 12.07.2013

§

chemické technológie:

01.07. – 09.07.2013

- elektronické prihlasovanie na termín štátnej skúšky v systéme AIS:

15.07. – 21.07.2013

- konanie štátnych skúšok:
§

materiálová technológia, materiálové inžinierstvo:

19.08. – 20.08.2013

§

environmentálne a chemické technológie:

15.08. – 16.08.2013

§

chemické technológie:

16.08.2013

POKYNY PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV:
v Pred odovzdaním povinnývh dokladov ste povinní skontrolovať si všetky zápočty a skúšky v indexe.
Chýbajúce skúšky a zápočty si dajte zapísať.
v V AIS-e si skontrolujte svoje výsledky, zapísané a získané kredity. Minimálny počet kreditov na
Bc. štúdiu je 180,
Ing. štúdiu je 120.

Predmety, ktoré ste si zapísali opakovane musíte mať ohodnotené v akademickom roku opakovaného
zápisu, inak sa Vám nebudú počítať kredity za daný predmet a nebudete mať splnené predpísané
podmienky.
v Bakalársku, resp. diplomovú prácu vkladajte do Aisu až po splnení všetkých študijných povinností,
tzn. po dosiahnutí 180 kreditov pri bakalárskom štúdiu a 120 kreditov pri inžinierskom štúdiu.

v Ďalej ste povinní skontrolovať Vaše osobné údaje v AIS-e (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,
už získaný titul, v prípade Ing. štúdia), nakoľko tieto údaje budú použité na dokladoch o absolvovaní
štúdia. Akúkoľvek chybu alebo zmenu musíte nahlásiť v písomnej forme pri odovzdaní materiálov

na

študijnom oddelení FPT.
v Študenti, ktorým bol zaslaný výmer za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. školné za externé
štúdium, a nedodali na študijné oddelenie ústrižok o zaplatení školného, musia tak urobiť pred
uzatvorením štúdia, inak sa štátnej skúšky nebudú môcť zúčastniť.

v Na štátne skúšky sa môžete prihlásiť do AIS-u až po odovzdaní indexu a odovzdaní záverečnej práce.
V opačnom prípade budete zo systému odhlásení. Prihlasujete sa cez AIS v termíne od 15. júla do 21. júla
2013 (návod na prihlasovanie je zverejnený v manuáloch AIS-u.)
v

Výstupný list – denní študenti : potvrdzujú študentský domov a fakultnú knižnicu; externí študenti :
potvrdzujú len fakultnú knižnicu. Potvrdenie z knižnice musia mať všetci študenti, teda aj tí, ktorí si nič
nepožičiavali. V prípade neodovzdania výstupného listu nedostanete doklady o absolvovaní štúdia.

v Všetky otázky a problémy ohľadne záverečných prác a posudkov riešia príslušné katedry FPT.
v Ak máte v AIS-e dve alebo viac záverečných prác, alebo máte v názve práce gramatickú chybu, kontaktujte
vedúceho príslušnej katedry.
v Dátum, miestnosť a zloženie štátnicových komisií bude zverejnené v AIS-e. Tiež zaradenie študentov do
harmonogramu štátnej skúšky bude zverejnené v AIS-e.

Púchov, 25.06.2013
Spracovala : Ing. Zdenka Peclerová
Schválil: Ing. Dana Bakošová, prodekanka pre študijné záležitosti FPT

