OZNAM PRE ŠTUDENTOV I. ROČNÍKA
II. STUPŇA DENNEJ FORMY ŠTÚDIA
V SÚVISLOSTI S NÁSTUPOM NA
POVINNÚ PRAX K ZÁVEREČNEJ PRÁCI

Na základe čl. 7 ods. 28 Študijného poriadku EU
v Bratislave sa ukladá študentom I. ročníka II. stupňa
dennej formy a študentom II. ročníka II. stupňa externej
formy štúdia Fakulty podnikového manažmentu EU
v Bratislave absolvovať povinnú 2-mesačnú prax
k záverečnej práci a to počas letných prázdnin alebo
v letnom semestri 2. ročníka na 2. stupni štúdia. Pred jej
nástupom treba s vedúcim diplomovej práce konzultovať
obsah diplomovej práce (DP) a miesto absolvovania
praxe, ktoré by malo byť zhodné s miestom spracovania
budúcej DP.
Zároveň je potrebné pred nástupom na prax vyplniť
„Potvrdenie praxe“. Toto tlačivo nájdete na stránke
http://fpm.euba.sk/ v zložke Oznamy.
Zápočet z praxe, po predložení požadovaných
dokumentov, zapíše študentovi vedúci diplomovej práce
v letnom semestri nasledujúceho akademického roka.
V Bratislave

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
dekan FPM

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5

POTVRDENIE PRAXE
Názov a adresa organizácie, v ktorej sa bude vykonávať prax:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Meno a priezvisko študenta: ______________________________________
Dovoľujeme si Vás požiadať o možnosť absolvovať povinnú
bezplatnú prax študenta(ky) I. ročníka II. stupňa dennej formy štúdia
Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave vo Vašej organizácii
v dĺžke trvania 2 mesiacov.
Vaše stanovisko prosíme
pracovníkom na tomto tlačive.

vyjadriť

a

potvrdiť

zodpovedným

Za prejavenú ochotu a ďalšiu spoluprácu s FPM Vám ďakujem.

V Bratislave

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
dekan FPM

Vyjadrenie organizácie:

Dátum:

Pečiatka a podpis

ŠTUDIJNÝ PORIADOK
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Článok 7
(28) Súčasťou dennej formy štúdia na 1. aj 2. stupni štúdia, ak to určuje študijný program, je
prax, ktorú je študent povinný absolvovať v stanovenom rozsahu. Prax je predmetom, za
absolvovanie ktorého sú študentovi pridelené kredity. Zápočet za prax zapisuje študentovi učiteľ,
určený dekanom fakulty, teda školiteľ záverečnej práce.
Prax sa vykonáva v rozsahu 2 mesiacov (na II. stupni štúdia) v organizáciách podnikovej sféry,
v orgánoch štátnej správy alebo vo vedecko-výskumných ústavoch. Absolvovanie praxe v stanovenom
rozsahu je podmienkou ukončenia daného stupňa štúdia. Prax možno vykonať v čase letných
prázdnin alebo počas letného semestra v 2. ročníku na 2. stupni štúdia. a fakulta ju neorganizuje.
Študent je po ukončení praxe povinný predložiť:
- „Správu o absolvovaní praxe“ (v rozsahu jednej strany A4; obsahuje informácie o termíne
absolvovania praxe, vykonávaných prácach alebo činnostiach). Správa je podpísaná študentom
a pracovníkom organizácie, v ktorej bola prax vykonaná.
- „Potvrdenie praxe“ podpísané pracovníkom organizácie, v ktorej prax vykonával.

