1.

Evidencia štúdia – VSES229 – Hodnotenie štátnych skúšok (odporúčanie prepnúť do „starého“ zobrazenia)

2.

Z filtra vyberáte: Fakultu , Akademický rok, Typ štátnej skúšky, Termín a Komisiu.
Pri komisii "kliknete" na ceruzku zobrazí sa Vám informácia o komisii.

Študenti prihlásení na termín a predmet.
Ak potrebný stĺpec nevidíte - nájdete ho vpravo, na presunutie stĺpca použite ikonu vpravo dole.
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HODNOTENIE PREDMETU
Každému študentovi zapisujete hodnotenie ku každému predmetu.
A) Ak sú definované otázky v katedrovej ponuke (VSES152), môžete ich vyberať.
Ak nie sú nadefinované, môžete ich vložiť (písaním, alebo použitím CTRL_C -> CTRL_V)

Otázky 2., 3., ... je možné pridať
B) Vložíme údaje o hodnotení - termín, hodnotenie, dátum (nadefinovaný)
C) Napísať stručné vyjadrenie komisie zdôvodňujúce hodnotenie.
D) Podľa študijného poriadku Čl. 21, ods. 17.: "Ak sa študent nedostaví na termín štátnej skúšky“ z vážnych a preukázateľných

dôvodov, môže sa písomne ospravedlniť skúšobnej komisii prostredníctvom študijného oddelenia alebo oddelenia pre vedu a
výskum dekanátu do troch pracovných dní od termínu konania štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť sa hodnotí známkou
FX".

V prípade nedostavenia sa študenta:
- do vyjadrenia komisie ku každému predmetu napísať: "Študent sa nedostavil k štátnej skúške"
- udeliť hodnotenie Fx.
- zápisnicu podpísať členmi komisie.
Ak sa študent dopredu ospravedlnil, študijne oddelenie ho vymaže zo zoznamu.
Ak je v zozname - hodnotiť.
- Po dodatočnom ospravedlnení, študijné oddelenie k zápisu priloží ospravedlnenie a založí do spisu
študenta
- Ak sa neospravedlní, nebudete musieť dodatočne vyhotovovať zápis a zháňať podpisy.
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OBHAJOBA

A) Pri zapisovaní hodnotenia predmetu Obhajoba záverečnej práce
- vyberte Záverečnú prácu – Téma (ak chýba, alebo ich je viac a je to nejasné, kontaktujte administrátora AIS),
- výsledok originality - je možné zobrazenie aj tlač v prípade potreby
- - Stav práce:
– obhájené v prípade, že študent získa hodnotenie A-E.
– neobhájené - ak študent obhajoval a bol hodnotený Fx
- povolenie prepracovať prácu (uviesť aj v texte vyjadrenia komisie)
Komisia študentovi odporúča prepracovať prácu (chyby obsahové gramatické, formálne
a pod.). - „zaškrtnúť“ Povolenie vypracovať inú verziu k téme (Povolenie znamená, že
študent môže do EZP vložiť ďalšiu verziu práce s tým istým zadaním).
- vypracovať prácu na nové zadanie (uviesť aj v texte Vyjadrenie štátnicovej komisie)
Komisia odporučí študentovi nové zadanie (novú tému – názov, anotácia, školiteľ oponent..).
V takom prípade povolenie „nezaškrtnúť“.
– nevypracovať novú (neobhájené)– v prípade, ak prácu neprepracováva (nedoplňuje)
Napr..: študent nepripravený (práca je OK)
Ak študent nepríde na obhajobu (Fx) nezaškrtnúť „Povolenie vypracovať novú verziu...“
Pri obhajobe opíšte stručne priebeh obhajoby, v prípade neobhájenia uveďte zdôvodnenie a čo ďalej s prácou (prepracovať, znovu
obhajovať, nová téma...)
Študijný poriadok Čl. 21, ods. 22 V prípade, že študent neobháji bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu, skúšobná komisia
odôvodní svoje rozhodnutie. Ak komisia odporučí prácu prepracovať, ďalšia obhajoba sa uskutoční v nasledujúcom akademickom roku.
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TLAČ zápisov
Zo štátnej skúšky vygenerujeme a vytlačíme zápis vo formáte PDF.

Zapisovateľ používa na tlač:
- zápis z obhajoby záverečnej práce (pdf)
alebo
- zápis z predmetu štátnej skúšky (pdf)– každý predmet zvlášť.
Chcete daný dokument archivovať? – „ÁNO“ „NIE“
Súčasťou zápisu z obhajoby záverečnej práce sú: posudok školiteľa, posudok oponenta a protokol o originalite.
Poznámka:
Po dokončení zápisnice posielate študenta/študentov na študijne oddelenie, na ukončenie štúdia...
Neodosielajte pred dokončením zápisnice. Ak im bude ukončené štúdium, nebude možné zápisnicu dokončiť.
Prevzatím zápisníc, s úplnými údajmi a podpismi, na študijnom oddelení skončí činnosť zapisovateľa.
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