Príloha č. 3

TRNAVSKÁ UNIVERZIT A V TRNAVE , PRÁVNICKÁ FAKULTA

Rámcový harmonogram zápisov tém záverečných prác a
obhajob záverečných prác

Dohodnutie si témy záverečnej práce
Zápis témy záverečnej práce cez MAIS (ak
študent nemá dohodnutú tému alebo učiteľ
zadal témy len do MAISU)
Odovzdávanie záverečnej práce
Posudok záverečnej práce
(ak klasifikačným stupňom „FX – nedostatočne“
ohodnotil záverečnú prácu iba školiteľ alebo iba
oponent, študent má právo zúčastniť sa na obhajobe
záverečnej práce)

Obhajoby záverečných prác
riadny termín
Prihláška na opravný termín - obhajoba
Obhajoby záverečných prác
prvý opravný termín

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Spravidla tretí októbrový týždeň
až prvý novembrový týždeň
Spravidla druhý decembrový
týždeň

Spravidla tretí októbrový týždeň až
prvý novembrový týždeň
Spravidla druhý decembrový
týždeň

do 15. 03. príslušného roka
do 28. 02. príslušného roka
Posudok sa zverejňuje v centrálnom registri záverečných prác najneskôr
päť pracovných dní pred obhajobou záverečnej práce.

spravidla druhý májový týždeň

spravidla prvý aprílový týždeň

do 3 dní odo dňa obhajoby
spravidla tretí májový týždeň

do 3 dní odo dňa obhajoby
spravidla druhý aprílový týždeň

do 31. 07. príslušného roka

do 31. 07. príslušného roka

(ak študent získa na obhajobe hodnotenie „FX –
nedostatočne“ a mal hodnotenie školiteľom a
oponentom práce v rozsahu klasifikačných stupňov „A
– výborne“ až „E – dostatočne“, môže v opravnom
termíne uvedenú prácu znovu obhajovať. Po
konzultácii s vedúcim záverečnej práce a vedúcim
katedry/riaditeľom ústavu má študent právo svoju
záverečnú prácu prepracovať a predložiť na obhajobu
v opravnom termíne určenom dekanom fakulty)

Termín odovzdania
prepracovaných záverečných prác
(v prípade, že školiteľ aj oponent klasifikovali
záverečnú prácu stupňom „FX – nedostatočne“, práca
nie je postúpená na obhajobu a študent ju musí
prepracovať a znovu odovzdať v termíne stanovenom
harmonogramom fakulty; prácu musí študent
prepracovať aj vtedy, ak hodnotenie školiteľa alebo
oponenta práce bolo „FX – nedostatočne“ a aj
výsledok obhajoby práce bol „FX – nedostatočne“,
a obhajuje ju v opravnom termíne; v opravnom
termíne obhajuje prípadne aj študent, ktorý po
neúspešnej obhajobe mal právo prepracovať prácu)

a náhradný
termín
odovzdania
neodovzdaných v riadnom termíne

prác

(práce, ktoré neboli odovzdané: bakalárske práce do
15. 03. a diplomové práce do 28. 02. príslušného roka)

Obhajoby záverečných prác
druhý opravný termín obhajob a obhajoby pre
prepracované práce a oneskorene odovzdané
práce

spravidla predposledný
augustový týždeň

spravidla predposledný
augustový týždeň

