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Informácie dekana – I. dokončenie letného semestra
• Do 7. mája 2020 prebieha pedagogický proces online formou.
• Od 4. mája do 10. mája 2020 sa zaznamenáva priebežné hodnotenie
predmetov všetkých ročníkov.
• Od 11. mája do 17. júla 2020 prebieha skúškové obdobie u 1. a 2. ročníka
(I. stupeň), 1. ročníka (II. stupeň).
• Od 11. mája do 26. júna 2020 prebieha skúškové obdobie u 3. ročníka
(I. stupeň).
• Od 11. mája do 15. júna 2020 prebieha skúškové obdobie u 2. ročníka
(II. stupeň).

Informácie dekana – II. skúškové obdobie
• 14 dní pred termínom skúšky musí byť termín zverejnený v AiS2. Dôsledne
dodržiavajte začiatok skúškového obdobie – 11. máj 2020!
• Skúša sa výhradne online formou. Odporúča sa: pri stanovení výsledného
hodnotenia študenta zohľadniť v maximálne možnej miere výsledky
priebežného hodnotenia získaného študentmi počas letného semestra.
• Ak nie je možné stanoviť výsledné hodnotenie na základe výsledkov
priebežného hodnotenia, odporúča sa online testovanie s využitím
platforiem umožňujúcich online testovanie (ústne / písomne).
• Formu skúšania treba študentom včas zverejniť!
• Výsledky skúšok treba zapisovať v súlade so Študijným poriadkom
EU v Bratislave – do 5 pracovných dní!

Informácie dekana – III. odovzdávanie záverečných prác
• Termín nahratia záverečnej (Bc. a Ing.) práce do AiS2 je do 22. mája 2020.
• Následne môžu študenti kontaktovať Vydavateľstvo EKONÓM ohľadom
tlače záverečnej práce.
• Vytlačenú záverečnú prácu doručí Vydavateľstvo EKONÓM na sekretariát
dekana.
• Licenčné zmluvy, analytický list, protokol originality odovzdá študent (v deň
konania štátnic) tajomníkovi štátnicovej komisie.
• Zápočet záverečnej práce zapíše učiteľ v momente, keď obdrží od študenta
mailom zaslaný protokol originality! Prípadné problémy v protokole
originality treba komunikovať s p. doc. Romanovou. V posudku
zohľadniť výsledok protokolu originality.

Informácie dekana – IV. štátne skúšky
• Štátne skúšky na I. stupni štúdia sa uskutočnia:
– 2. júla 2020 v čase od 9,00 do 17,00 h (prestávka 13,00-14,00 h)
– 3. júla 2020 v čase od 9,00 do 13,00 h

• Štátne skúšky na II. stupni štúdia sa uskutočnia:
– 22. júna 2020 v čase od 9,00 do 17,00 h (prestávka 13,00-14,00 h)
– 23. júna 2020 v čase od 9,00 do 13,00 h

• Štátna skúška bude pozostávať zo všetkých 3 častí – dve predmetové
skúšky a obhajoba záverečnej práce). Forma štátnej skúšky:
– Prezenčná forma
– Online forma

V závislosti od pandemickej situácie.

• Prihlasovanie študentov na štátne skúšky bude prebiehať výhradne
prostredníctvom AiS2.

