
Harmonogram  vypísania a priradenia tém  

bakalárskych a diplomových prác v a. r. 2020/2021  

 

 

0. kolo – oboznámenie sa s témami BP/DP 
 Od 15. 02. 2021 8:00 do 17. 02. 2021 8:00. Témy BP/DP budú v MAISe viditeľné, študenti sa 

neprihlasujú, vedúci prác témy nepriradzujú.  

Študenti majú možnosť oboznámiť sa s témami BP/DP. Vedúci prác majú priestor na nastavenie 

kritérií na výber študenta, v prípade viacerých záujemcov o tému. Ak sa jedná o tému „podľa 

vlastného výberu“ študent má možnosť nájsť/dohodnúť si vedúceho BP/DP. 

 

1. kolo – prihlasovanie (študenti), priradenie (vedúci/školitelia) 
 Od 17. 02. 2021 8:00 do 19. 02. 2021 8:00. Študenti sa prihlasujú na témy BP/DP v MAISe – 

zadávajú požiadavky na priradenie témy BP/DP. Vedúci prác študentom témy nepriradzujú. 

 Od 19. 02. 2021 8:00 do 23. 02. 2021 8:00. Vedúci prác priradia témy BP/DP vybraným 

študentom.   

 Po 23. 02. 2021 8:00 si každý študent v MAISe overí, či mu bola/nebola priradená téma BP/DP. 

o Ak áno: kontaktuje vedúceho/školiteľa a dohodne sa s ním na postupe pri vypracovaní 

BP/DP, ako aj na podmienkach udelenia zápočtov z bak. resp. dipl. seminárov.  

o Ak nie: čaká na 2. kolo a prihlasuje sa na témy, ktoré budú v MAISe voľné. 

 

2. kolo –  prihlasovanie (študenti), priradenie (vedúci/školitelia) 
 Od 24. 02. 2021 8:00 do 26. 02. 2021 8:00 sa na zostávajúce voľné témy v MAISe prihlasujú 

študenti, ktorým nebola priradená téma BP/DP v 1. kole. Vedúci prác v tomto čase témy 

nepriradzujú. 

 Od 26. 02. 2021 8:00 do 02. 03. 2021 8:00 vedúci prác priradia témy BP/DP vybraným študentom.   

 Po 02. 03. 2021 8:00 si každý účastník 2. kola, v MAISe overí, či mu bola/nebola priradená téma 

BP/DP. 

o Ak áno: kontaktuje vedúceho/školiteľa a dohodne sa na postupe pri vypracovaní BP/DP 

ako aj na podmienkach udelenia zápočtov z bak. resp. dipl. seminárov.  

o Ak nie: Ohlási sa na študijnom oddelení! Téma mu bude pridelená do 12. 03. 2021 zo 

zostávajúcich voľných tém, po dohode. Ak sa tak nestane, kontaktuje študijné oddelenie 

a podá informáciu o tom, že stále nemá pridelenú tému záverečnej práce.  

 

Od 02. 03. 2021 do 12. 03. 2021 prebehne kontrola obsadenosti a priradenia tém BP/DP a priradenie 

tém študentom, ktorí nepožiadali alebo nezískali tému v predchádzajúcich kolách. 

Nutné (nie postačujúce) podmienky na udelenie zápočtov z bakalárskych a diplomových seminárov 

sú uvedené v PZP (Portál záverečných prác) http://pzp.ekf.tuke.sk/ 

 

 

http://pzp.ekf.tuke.sk/

