FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Informácie k štátnym skúškam - pokyny pre končiacich študentov
I. stupeň - Bc.
II. stupeň - Ing.
akademický rok 2018/2019 – august 2019
V dňoch 19. – 20. augusta 2019 bude na Fakulte priemyselných technológií v Púchove
prebiehať II. termín štátnej skúšky.
harmonogram dôležitých termínov štátnej skúšky:
- kontrola štúdia končiacich študentov, zber dokladov pre študijné oddelenie (v rámci úradných hodín študijného
oddelenia FPT)

(index, výstupný list, prihláška na štátnu skúšku):

12.08. – 13.08.2019

Pred kontrolou štúdia sú študenti povinní dosiahnuť:
 180 kreditov za štúdium v dennom/externom bakalárskom štúdiu študentov prijatých pred
01.09.2016
 170 kreditov za štúdium v dennom/externom bakalárskom štúdiu študentov prijatých po 01.09.2016
 104 kreditov v dennom inžinierskom štúdiu

Hodnotenia musia byť zapísané v AISe a tiež v indexe bezo zbytku, v prípade chýbajúcich povinností nie je
možné zúčastniť sa kontroly štúdia a v žiadnom prípade nie je možné odovzdať záverečnú prácu do systému
AIS, ani na katedre.

- odovzdanie záverečných prác na katedre:
 materiálová technológia:

12.08. – 13.08.2019

 materiálové inžinierstvo (Bc.):

12.08. – 13.08.2019

 počítačová podpora MI:

12.08. – 13.08.2019

 materiálové inžinierstvo (Ing.) FIM:

12.08. – 13.08.2019

 materiálové inžinierstvo (Ing.) PM, TM, EI:

12.08. – 13.08.2019

 materiálové inžinierstvo (Ing.) PP:

12.08. – 13.08.2019

- zápis predmetov štátnej skúšky v AISe:

01.08. – 14.08.2019

- elektronické prihlasovanie sa na termín štátnej skúšky v AISe: 09.08.2019 – 13.08.2019
- konanie štátnych skúšok:
 materiálová technológia /Bc./

20.08.2019

 materiálové inžinierstvo /Bc./

19.08.2019

 počítačová podpora MI /Bc./

20.08.2019

 materiálové inžinierstvo /Ing./

FIM

20.08.2019

 materiálové inžinierstvo /Ing./

PM

19.08.2019

 materiálové inžinierstvo /Ing./

TM, EI

19.08.2019

 materiálové inžinierstvo /Ing./

PPMI

20.08.2019

POKYNY PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV:
!!! prioritné!!!

 Študenti sú povinní:
a) zapísať si povinné a voliteľné predmety štátnej skúšky do AISu v zápisnom liste pre akademický
rok 2018/2019
pre zápis predmetov štátnej skúšky je AIS pre študentov otvorený v termíne 01.08.2019 – 14.08.2019
b) v tomto termíne je nutné sa prihlásiť v AISe na zvolené predmety štátnej skúšky /povinné a
voliteľné/
poznámka: pokiaľ by si študenti nepreddefinovali predmety štátnej skúšky v zápisnom liste akademického
roku 2018/2019, ponuka predmetov sa im nezobrazí a nebolo by možné sa v AISe na ne prihlásiť.

 Pred odovzdaním povinných dokladov sú študenti povinní skontrolovať si všetky zápočty a skúšky v
indexe. Chýbajúce skúšky a zápočty je nutné dať si zapísať.
 V AISe je prioritná kontrola výsledkov, zapísaných predmetov a získané kredity. Minimálny počet kreditov
na
Bc. štúdiu je 180 – prijatých pred 01.09.2016,
Bc. štúdiu je 170 – prijatých po 01.09.2016,
Ing. dennom štúdiu je 104,

Predmety, ktoré sú zapísané opakovane, je potrebné mať ohodnotené v akademickom roku opakovaného
zápisu, inak sa kredity za daný predmet nebudú rátať a nebudú splnené predpísané podmienky.

 ! Bakalársku, resp. diplomovú prácu je možné vložiť do AISu až po splnení všetkých študijných povinností,
tzn. po dosiahnutí 180, resp. 170 kreditov pri bakalárskom štúdiu a 104 kreditov pri dennom inžinierskom
štúdiu!

 Ďalej sú končiaci študenti povinní skontrolovať osobné údaje v AISe (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 je potrebné nahlásiť v písomnej forme pri odovzdaní
materiálov na študijnom oddelení FPT.

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

Na štátne skúšky je možné prihlásiť sa do AISu až po kontrole štúdia a odovzdaní záverečnej práce. V opačnom
prípade budú študenti zo systému odhlásení. Prihlasuje sa cez AIS v termíne od 09.08. – 13.08.2019 (návod na
prihlasovanie je zverejnený v manuáloch AISu.)

 Výstupný list – denní a externí študenti aktuálne potvrdzujú iba fakultnú knižnicu. Potvrdenie z knižnice musia
mať všetci študenti, teda aj tí, ktorí si nič nepožičiavali. Potvrdenie z knižnice obdržia študenti v knižnici TnU
AD v Trenčíne. V prípade neodovzdania výstupného listu si nemôžu absolventi prevziať doklady o absolvovaní
štúdia (diplom).

 Všetky otázky a problémy ohľadne záverečných prác a posudkov riešia príslušné katedry FPT.
 Licenčná zmluva sa akceptuje vytlačená a podpísaná zo systému AIS.

 Formuláre oponentských posudkov a posudkov vedúcich záverečných prác je možnosť nájsť na webstránke FPT:
www.fpt.tnuni.sk.

 Ak má študent v AISe dve alebo viac záverečných prác, alebo v názve práce je gramatická chyba, treba
kontaktovať vedúceho príslušnej katedry.

 Dátum, miestnosť a zloženie štátnicových komisií bude zverejnené v AISe. Tiež zaradenie študentov do
harmonogramu štátnej skúšky bude zverejnené v AISe.

 Všetci končiaci študenti /denného, externého/ bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sú povinní uhradiť poplatok za
administratívne činnosti súvisiace s riadnym ukončením štúdia bezhotovostným prevodom minimálne 8

pracovných dní pred konaním štátnej skúšky a doklad o zrealizovanej platbe odovzdať v deň štátnej skúšky u
tajomníka štátnej skúšky.

Poplatok v sume 15,- € je potrebné uhradiť bezhotovostným prevodom
a príkaz na úhradu poplatku nájdete v AISe.

Študent je zodpovedný za správne uvedenie údajov, potrebných k identifikácii a overeniu platby v deň štátnej skúšky.

Púchov, 25.06.2019

spracovala : Ing. Zdenka Peclerová
overila: Ing. Dana Bakošová, PhD. - prodekanka pre študijné záležitosti FPT

