
Informácia o ukončení štúdia pre končiacich bakalárov LS 2021 

Bakalársky stupeň štúdia sa ukončuje štátnou skúškou, ktorú študent môže 

vykonať po úspešnom absolvovaní povinných, povinne voliteľných a 

výberových predmetov v skladbe určenej študijným programom a po dosiahnutí 

minimálneho počtu 168 kreditov (za úspešnú štátnu skúšku získa 12 kreditov, 

čím dosiahne požadovaný počet 180 kreditov pre ukončenie štúdia). 

Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje (prostredníctvom akademického 

informačného systému) po splnení uvedených podmienok a po odovzdaní 

bakalárskej práce, minimálne tri týždne pred termínom konania štátnic.  

O termíne, na ktorý sa prihlási, rozhoduje študent, pričom má nárok na jeden 

riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten, na ktorý sa 

študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky.  

Letný termín pre odovzdanie bakalárskej práce je (posunutý oproti pôvodnému 

harmonogramu): 7. máj 2021 do 15.00 hod. 

Prihlasovanie sa na štátnu skúšku: 3. – 7. mája 2021 

Letný termín pre štátne skúšky je podľa harmonogramu štúdia fakulty v čase od 

31. mája 2021 do 25. júna 2021, presný termín katedra zverejní včas na svojej 

webovej stránke.  

Záverečnú prácu študenti odovzdávajú iba v elektronickej podobe vložením do 

AISu. K práci priložia aj zadanie témy bakalárskej práce (zadanie elektronicky 

zasiela študentovi/študentke školiteľ/školiteľka alebo katedra). 

Štátna skúška spočíva v obhajobe bakalárskej práce a širšej rozprave 

k bakalárskej práci pred skúškovou komisiou. K bakalárskej práci bude mať 

študent k dispozícii dva posudky - oponentský a školiteľský (najneskôr tri dni 

pred konaním štátnej skúšky prostredníctvom AIS), na základe ktorých sa 

pripravuje na štátnu skúšku. 

Stručný scenár štátnej skúšky: študenti si pripravia krátku verbálnu 

prezentáciu práce, jej postupu a výsledkov, následne odznejú oponentské 

a školiteľské posudky, študenti budú reagovať na otázky v posudkoch, nasleduje 

diskusia a komentáre zo strany komisie, môžu zaznieť upresňujúce otázky. 

Odporúčame študentom urobiť si podpornú písomnú prípravu prezentácie práce 

a odpovedí na otázky v posudkoch (môže ju mať pri sebe), ale očakáva sa, že 

nebude čítať z podkladov, ale dokáže samostatne voľne vystúpiť.  

 


