Manuál na evidenciu tém záverečných prác pre študentov na výber
1. Po prihlásení do systému v module Evidencia štúdia vyberte prosím položku VSES 057 Evidencia záverečných
prác

2. Výber filtra
a). vyberte záložku Filter podľa atribútov zadania
b). zadajte príslušný akademický rok, v ktorom bude záverečná práca obhajovaná, načítajte údaje
c). Stredisko - zvoľte príslušnú katedru* (ak tam nie je zvolená)
* témy prác sú zaradené podľa vedúceho záverečnej práce, v závislosti od toho ku ktorej katedre patri daný vedúci
práce.
d). Typ práce – vyberte príslušný typ práce (bakalárska alebo magisterská)
c). Záv.práce osoby: Meno a priezvisko vedúceho práce (ak tam nie je zvolené) a načítajte údaje

3. Stlačením tlačidla Pridať

– pridajte novú tému

4. Pridávanie záverečnej práce
a). Stredisko - zvoľte príslušnú katedru* (ak tam nie je zvolená) a priezvisko vedúceho práce a načítajte údaje
* témy prác sú zaradené podľa vedúceho záverečnej práce, v závislosti od toho ku ktorej katedre patrí daný vedúci
práce.
b). Typ práce – vyberte príslušný typ práce (bakalárska alebo magisterská)
c). Jazyk práce – automaticky je nastavený slovenský. POZOR ! V prípade, ak záverečná práca je písaná v inom
jazyku (napr. českom) Jazyk práce musí byť český a Sekundárny jazyk: slovenský.
Upozornenie: jazyk práce musí byť vybraný už v tomto kroku nahadzovania témy záverečnej práce. Ak to urobíte
neskoršie – téma práce nebude uložená.
d). načítajte údaje

5. Texty zadania
a). Vložte názov záverečnej práce (Ak je primárny jazyk český, musíte zadať aj slovenský názov záverečnej práce)
b). V prípade, ak študent má aj Konzultanta záverečnej práce, treba pridať jeho priezvisko, ale pri Hodnotí prácu
a Eviduje posudok označiť pismeno N – nakoľko konzultant nehodnotí prácu a ani neeviduje posudok.

6. Pridanie študijných odborov + úplnosť zadania
a). V sekcii Študijný odbor, program, schvaľovanie pridajte prosím študijný odbor, pre ktorý je určená téma
záverečnej práce (napr. pre OŠETDM). Ak si tému práce môžu vybrať študenti dennej aj externej formy štúdia,
každý študijný program musíte pridať osobitne, nedá sa to urobiť v jednom kroku.
b). atribút zadania práce nastavte: úplná

6. Záverečné úkony.
b). Následne potvrďte

svoj výber

