
 

Príprava  na  štátne skúšky a záver 

akademického roka 2017/2018 

 
do 25.05.2018 

 ukončenie skúškového obdobia, uzavretie 3. roč.  

 v AIS musia byť zapísané hodnotenia všetkých predmetov – 

okrem záverečnej bakalárskej práce   
 

do 28.05.2018 

 na príslušnom ústave odovzdať: bakalársku prácu, licenčnú 

zmluvu a 1. stranu protokolu originality (všetko máte 

prístupné v AIS) V prípade, že si v licenčnej zmluve 

nastavíte lehotu na sprístupnenie vyššiu ako 12 mesiacov, 

musíte na ústave odovzdať aj žiadosť o predĺženie odkladnej 

lehoty na sprístupnenie záverečnej  práce. Žiadosť okrem 

Vás podpisuje vedúci práce a dekan. ( za dekana podpisuje 

vedúci ústavu). 

 

 Skontrolujte a potvrďte správnosť osobných údajov v AIS 

z dôvodu zabezpečenia bezchybnej tlače absolventských 

dokladov. Študijné oddelenie nenesie zodpovednosť za chyby 

v dokladoch.  

 

 Skontrolujte si výsledky štúdia v AIS  (všetky hodnotenia 

skúšok a zápočtov okrem bakalárskej práce musíte mať 

v AIS zapísané!!) 

 

 25.05.2018  -  04.06.2018 v AIS podať elektronickú 

prihlášku na štátnu  skúšku 

 

 Po tomto termíne je možné prihlasovanie/odhlasovanie        

na štátnu skúšku iba na základe písomnej žiadosti študenta, 



ktorú aj s vyjadrením a podpisom vedúceho príslušného 

ústavu odovzdáte na študijné oddelenie 

 

Štátne skúšky 

11.06.2018 – 13.06.2018 
 

 Študenti, ktorí v mesiaci jún 2018 nebudú absolvovať štátnu 

skúšku, musia túto skutočnosť nahlásiť na študijnom 

oddelení. Ďalší termín štátnej skúšky bude až 

v nasledujúcom akademickom roku, to znamená, že študent 

sa musí v akademickom roku 2018/2019 zapísať do 

opakovaného ročníka (ak splní podmienky na zápis – viď. 

Študijný poriadok STU) 

 

25.06.2018 
 

 od 9,00 hod. do 12,00 hod. - vybavovanie výstupných 

dokladov - podpisovanie protokolových kníh, odovzdávanie 

rozhodnutí o prijatí a  zápis prijatých študentov na 

inžinierske štúdium – účasť je povinná!!! 

 14.00 hod. nácvik promócií v Aule A. Stodolu– účasť je 

povinná!!! 

 

              

Promócie 
26.06.2018 

 

V prípade, že sa slávnostnej promócie nezúčastnite, ste povinný/á 

nahlásiť to na študijnom oddelení najneskôr do 20.06.2018. 


