USMERNENIE K ODOVZDÁVANIU BAKALÁRSKYCH PRÁC
A PRIHLASOVANIU NA BAKALÁRSKU ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ
SKÚŠKU V PROGRAME CESTOVNÝ RUCH
V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Vážení študenti,
termín na odovzdanie bakalárskych prác je stanovený nasledovne:
- do 21. 05. 2021 pre študentov, ktorí sa chcú zúčastniť štátnej záverečnej skúšky v 1. termíne
(jún),
- do 25. 06. 2021 pre študentov, ktorí sa chcú zúčastniť štátnej záverečnej skúšky v 2. termíne
(august),
- do 09. 07. 2021 pre študentov, ktorí sa zúčastnili prvého termínu štátnej záverečnej skúšky
a boli neúspešní.
Bakalárska práca sa odovzdáva iba v elektronickej forme, a to jej nahratím do systému AIS2.
(Prácu v tlačenej podobe neodovzdávate).
Do elektronickej verzie práce neprikladáte Zadanie k bakalárskej práci.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 01. 03. 2021 sa mení Smernica o úprave
vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác. Predmetná zmena sa týka čestného
vyhlásenia, ktoré má presne zadanú formu, je prílohou smernice a stáva sa povinnou
súčasťou bakalárskej práce.
Prácu môžete do systému AIS2 vložiť len v prípade, ak jej finálnu verziu odsúhlasí vedúci
bakalárskej práce. Vedúci bakalárskej práce vyjadrí svoj súhlas s vložením finálnej verzie
e-mailom, s predmetom správy v znení súhlasím/nesúhlasím s vložením ZP do AIS2 a adresuje ho
študentovi. Študent súhlas/nesúhlas prepošle na sekretariát KCR (iveta.zvarikova@umb.sk).
Tento e-mail nahrádza printovú verziu dokumentu „Súhlas s vložením ZP do AIS2“.
Súčasťou procesu odovzdania bakalárskej práce je odovzdanie podpísanej Licenčnej zmluvy.
Licenčná zmluva sa od aktuálneho akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register
záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v
AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. Konkrétny postup nahrávania práce aj vypĺňania
licenčnej zmluvy nájdete v priloženom dokumente s názvom Manuál ZP-vloženie.pdf.
Študent sa na bakalársku štátnu skúšku prihlasuje cez AIS2 a to:
- do 31. 05. 2021, ak sa chce zúčastniť štátnej skúšky v 1. termíne (jún),
- do 09. 07. 2021, ak sa chce zúčastniť štátnej skúšky v 2. termíne (august).
Posudok vedúceho, aj oponenta záverečnej práce, bude zverejnený v AIS2 najmenej
5 kalendárnych dní pred obhajobou práce.

Možné problémy pri odovzdávaní bakalárskej práce:
-

-

-

pozor na správny názov katedry: Katedra cestovného ruchu,
k licenčnej zmluve majú v AIS2 prístup študenti, nie vyučujúci; každý študent má na výber,
ktoré políčko v licenčnej zmluve označí, či prácu sprístupňuje bezodkladne alebo s odkladom
0 – 36 mesiacov (teda maximálny možný odklad sprístupnenia je 36 mesiacov); nad odkladom
zverejnenia uvažujú zvyčajne študenti po dohode s vedúcimi svojich bakalárskych prác
v prípade, ak práca obsahuje citlivé údaje;
ak prácu sprístupňujete bezodkladne, resp. s odkladom 0 – 12 mesiacov, použijete formulár
bez dodatku, v ktorom sa nachádza vyjadrenie dekana s jeho podpisom na konci dokumentu,
ak ide o odklad nad 12 mesiacov, potrebný je formulár so súhlasom dekana na konci
dokumentu;
ak študent žiada v licenčnej zmluve o odklad sprístupnenia, je potrebné dopísať do licenčnej
zmluvy zdôvodnenie odkladu.

V Banskej Bystrici 07. apríla 2021
Vedúca Katedry cestovného ruchu

