Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác (ZP)
na akademický rok 2011/2012
1. Študenti pred odovzdaním ZP si zabezpečia:
-

konverziu finálnej verzie záverečnej práce a príloh do formátu PDF na elektronickom médiu –
CD. CD musí byť zaheslované.
vytlačenie licenčnej zmluvy (ďalej len LZ) v AIS v 3 exemplároch. LZ je potrebné podpísať.
Podpis rektora školy zabezpečí Študijné oddelenie.
Študent, ktorý obmedzí sprístupnenie záverečnej práce musí doložiť aj Vyhlásenie o poskytnutí
školského diela bez možnosti sprístupnenia diela. Toto vyhlásenie musí vyplniť, vytlačiť cez
AIS v 3 exemplároch a podpísať. Vyhlásenie musí byť súčasťou jeho LZ.

2. Študenti vkladajú svoju ZP do CRZP cez AIS v čase od 1. 2. 2012 do 2. 4. 2012
-

manuál ako vložiť ZP do AIS je umiestnený v AIS, v záložke „Manuály“.

3. Študenti odovzdajú ZP na Študijné oddelenie v čase:

ŠP VVL; HP; F; K-DF a ExF; TaKP-DF a ExF od 1. 1. 2012 do 2. 4. 2012 a prinesú:
ŠP BKaP-DF a ExF od 1. 1. 2012 do 19. 3. 2012 a prinesú:
-

1 záverečnú prácu v tvrdej väzbe (na zadnej strane vložené a označené zaheslované CD)
z AIS vytlačený a podpísaný posudok školiteľa v 1 exemplári, (prípade že bol menovaný
školiteľ špecialista) aj posudok školiteľa – špecialistu v 1 exemplári,
vytlačenú a podpísanú LZ v 3 exemplároch
študent, ktorý obmedzí sprístupnenie záverečnej práce musí doložiť podpísané Vyhlásenie
o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia diela v 3 exemplároch.

4. Študenti, ktorí majú záujem tlačiť ZP v ÚVIK-u:

a) pre vytlačenie a zviazanie ZP v tvrdej väzbe s logom univerzity študenti
odovzdajú elektronické médium do 27. 3. 2012 - ŠP VVL, HP, F, K, TaKP
do 28. 2. 2012 – ŠP BKaP
b) pre vytlačenie a zviazanie ZP v mäkkej väzbe (pre svoju potrebu) študenti
odovzdajú elektronické médium do 27. 3. 2012.
Pre zabezpečenie plynulosti tlače je potrebné doniesť elektronické médium postupne, nie
posledný deň!

5. Farba obalu ZP:
-

bakalárske práce: tmavozelená, farba písma: zlatá
diplomové (doktorské) práce: modrá (kráľovská modrá), farba písma: zlatá
diplomové (magisterské) práce: tmavobordová, farba písma: zlatá
Upozorňujem, že melírovaná farba nie je prípustná!

6. Dôležité upozornenia:
-

kód a identifikačné číslo ZP nájdete na webovej stránke, ktoré Vám pridelil ÚVIK.
názov ZP musí byť zhodný s názvom ZP v AIS !

Košice, 30. 1. 2012

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prorektorka

