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Štátne skúšky – termíny, (elektronické) záverečné práce, opravné termíny 

pre bakalárske štúdium  

 
1. Pre realizáciu štátnych skúšok v bakalárskom a inžinierskom štúdiu vydal dekan Pokyn dekana 1/2008. 

2. Časový rozvrh štúdia pre akademický rok 2017/2018 je zverejnený na web stránke FEI.  
3. Záverečné práce bakalárskeho štúdia sa nazývajú bakalárske práce (BP).  
4. Oficiálne (papierové) zadania BP sú k dispozícii na katedrách začiatkom letného semestra. Študent je 

povinný osobne prevziať zadanie podľa organizačných pokynov katedry. Tento originál zadania BP je 

potrebné vložiť do originálu tlačenej verzie BP, ktorá sa odovzdáva na katedre v nerozoberateľnej väzbe. Do 

tlačených kópií sa vkladajú kópie zadania BP. 
5. Podrobnosti k činnostiam spojenými s elektronickými záverečnými prácami (napr. šablóny prác-nové bez 

analytického listu, harmonogram príjmu prác a licenčných zmlúv, vydávanie potvrdení v Univerzitnej 

knižnici-zrušené, odosielanie prác do Centrálneho registra záverečných prác) budú čoskoro uvedené na web 

stránke TUKE Záverečné práce. Upload elektronických verzií BP a odovzdanie 2 exemplárov(vytlačenej 

a zviazanej) bakalárskej práce na garantujúcej katedre je v dňoch 21.-25.05.2018 
6. Posudky vedúceho práce a recenzenta budú k dispozícii v elektronickej podobe na webe (UK, MAIS) 

a v papierovej podobe na katedre najneskôr tri dni pred štátnou skúškou.  
7. Pred pripustením študenta k obhajobe záverečnej práce vysoká škola zašle túto prácu so všetkými 

posudkami v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných prác a na základe informácie z 

centrálneho registra overí mieru originality zaslanej práce. Výsledok kontroly originality bude študentovi 

sprístupnený v Maise asi do 48 hodín. Pozor, vzhľadom na  nevyhnutnosť zasielať práce iba spolu 

s posudkami do CRZP a so zreteľom na to, že na posudky potrebujú školitelia a oponenti dostatočný časový 

priestor, priestor na neskoršiu registráciu prác (iba so súhlasom garantujúcej katedry)  v UK je minimálny. 

8. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok bude zverejnený na úradných výveskách a web stránkach 

katedier najneskôr 10 dní pred ich konaním.  
9. Štátne skúšky pre jednotlivé študijné programy a odbory budú v nasledovných termínoch:   

   

 Elektroenergetika       18.06.2018 

 Priemyselná elektrotechnika      18.06.2018 

 Technológie v automobilovej elektronike     18.06.2018 

 Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov    19.06.2018 

 Počítačové modelovanie       19.06.2018 

 Automatizované elektrotechnické systémy 

Riadenie elektromechanických systémov (externé štúdium)                                19.06.2018 

 Inteligentné systémy + Hospodárska informatika    19.-20.06.2018 

 Multimediálne komunikačné technológie +  Smartelektronika   20.06.2018 

 Informatika        21.-22.06.2018 

 

10. Ďalšie podrobnejšie pokyny ku organizácii štátnych skúšok a k záverečným prácam sú v kompetencii 

katedier. 
11. Študent, ktorý si v termíne určenom dekanom splnil všetky študijné povinnosti predpísané študijným 

programom, je povinný zúčastniť sa  štátnej skúšky v prvom vypísanom riadnom termíne. 
12. Opravné a náhradné termíny štátnych skúšok nie sú ešte stanovené, pravdepodobne budú v septembri 2018. 
 

Košice, 21.05.2018 

 

                                                                                                               doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. 

                         prodekan pre pedagogiku FEI TUKE

 

http://www.fei.tuke.sk/uploads/2c/79/2c7967e46e3702cc96071b6ce86c0298/pokyn-dekana-1-2008-statne-skusky-bak-ing.pdf
http://www.fei.tuke.sk/uploads/81/81/81813361646eaa4de52e1f549b561595/Casovy_rozvrh_studia_FEI_2017_2018.pdf
http://www.lib.tuke.sk/?page=etd

