
Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác 

(bakalárske, diplomové) 

 
Prihlasovanie na témy záverečných prác sa realizuje len prostredníctvom Akademického 
informačného systému – adresa: https://ais2.euba.sk 
 
ŠTUDENTI 1. ROČNÍKA INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA (DIPLOMOVÉ PRÁCE) 
Termín na prihlasovanie: od 19.2.2018 8:00 hod. do 26.2.2018 23:59 hod. 
Mimo týchto termínov nie je možné sa prihlásiť na záverečnú prácu. 
 
 
ŠTUDENTI 2. ROČNÍKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE  PRÁCE) 
Termín na prihlasovanie: od 19.2.2018 8:00 hod. do 26.2.2018 23:59 hod. 
Mimo týchto termínov nie je možné sa prihlásiť na záverečnú prácu. 
 
Vyberáte  si len zo zoznamu prác určených pre študijný program, na ktorom 
študujete!!! 
 

Aktuálne študijné programy, pre ktoré sa vypisujú témy záverečných prác: 
 
1. stupeň štúdia – bakalársky, 2. ročník, denná forma: 

a. bEM_15 – Ekonomika a manažment podniku – denná forma 
b. bFM_15 – Finančný manažment 

Študentom 2. ročníka externého štúdia budú vypísané témy záverečných prác až 
v nasledujúcom akademickom roku. 

2. stupeň štúdia – inžiniersky, 1. ročník denná forma: 
a. iEP_15 – Ekonomika podniku 
b. iMEZ_15 – Manažment a ekonomické znalectvo 
c. iMVL_15 – Manažment výroby a logistika 
d. iPF_15 – Podnikové financie 
e. iPMP_15 – Personálny manažment podniku 
f. iVM_15 – Všeobecný manažment – denná forma 
g. iVMa_15 – Všeobecný manažment – denná forma, štúdium v anglickom jazyku 
h. iVMe_15 – Všeobecný manažment – externá forma (2. ročník) 

Po uplynutí týchto termínov, študentom, ktorí si nevyberú tému záverečnej práce, bude 
administratívne pridelená. 

Po 11.3.2018 je povinnosťou študenta skontrolovať si akceptáciu zvolenej témy záverečnej práce. 
Prípadne problémy hlásiť  p. prodekanke doc. Romanovej. 



Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác – návod pre AIS 

(bakalárske, diplomové) 

 

1. Modul Evidencia štúdia 
2.  Aplikácia VSES017 – Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky 

druhá karta – Záverečné práce 

3. Pridať prácu – ikona  
4. V nasledujúcom dialógovom okne „Pridanie záverečnej práce“ nastaviť typ práce 

(bakalárska, inžinierska), vybrať študijný program na ktorom študujete.  Vyberáte  si len zo 
zoznamu prác určených pre daný študijný program!!! 

5. Ďalším krokom zobrazíte vypísané témy pre daný študijný program cez túto ikonu: 
(umiestnená na pravej strane obrazovky)  

 

6. Kliknutím označíte vybratú tému a potvrdíte ju touto ikonou:  

 
7. Vybraná téma sa zobrazí v zozname tém študenta (študent si môže vybrať maximálne jednu 

tému) 
 

 

V prípade problémov s prihlásením do AIS, alebo pri novej štud. karte kontaktujte :  

EU v BA RNDr. Anna Šoltésová – anna.soltesova@euba.sk  D9.41 kl. 5141 

V prípade iných problémov v AIS kontaktuje: 

FPM 
Ing. Marián Smorada, PhD. – 
marian.smorada@euba.sk 

 D5.11 kl. 5511 

 


