ŠTATÚT SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU BAKALÁRSKU PRÁCU
ABSOLVENTOV FEI STU V BRATISLAVE

ŠTATÚT SÚŤAŽE
1. Súťaž o najlepšiu bakalársku prácu absolventov v jednotlivých študijných
programoch vyhlasuje dekan FEI STU v Bratislave.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci absolventi bakalárskych študijných programov
na FEI STU v Bratislave, ktorí v príslušnom akademickom roku obhájili
bakalársku prácu.
3. Najlepšie bakalárske práce v jednotlivých študijných programoch nominujú
riaditelia ústavov na základe hodnotení, ktoré predložia predsedovia skúšobných
komisií po ukončení štátnych skúšok. Na ocenenie možno navrhnúť maximálne
10% (zaokrúhlených smerom nadol) absolventov príslušného študijného
programu.
4. Kritériá hodnotenia bakalárskych prác:
a) bakalárska práca musí spĺňať všetky formálne náležitosti,
b) bakalárska práca musí predstavovať prínos v danej oblasti,
c) hodnotenie obhajoby bakalárskej práce je A,
d) riešenie navrhnuté bakalárom je originálne, časť práce
prezentovaná na konferenciách alebo publikovaná v časopisoch.

môže

byť

5. Autori víťazných bakalárskych prác získajú Pochvalný list dekana za vynikajúco
vypracovanú bakalársku prácu, ktorý im bude odovzdaný
spolu
s ďalšími dokladmi o absolvovaní štúdia pri promočnom akte.
6. Zoznam navrhnutých prác (meno absolventa, názov bakalárskej práce) je
potrebné zaslať najneskôr do 2 dní po ukončení štátnych skúšok referentke
Pedagogického oddelenia pre bakalárske štúdium.
7. K Pochvalnému listu dekana za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu môže
dekan priznať aj jednorazové mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov FEI
STU.

V Bratislave 7.5.2019
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
dekan FEI STU v Bratislave

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU
ABSOLVENTOV FEI STU V BRATISLAVE

ŠTATÚT SÚŤAŽE
1.

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov v jednotlivých študijných
programoch vyhlasuje dekan FEI STU v Bratislave.

2.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci
absolventi inžinierskych študijných
programov na FEI STU v Bratislave, ktorí v príslušnom akademickom roku obhájili
diplomovú prácu.

3.

Najlepšie diplomové práce v jednotlivých študijných programoch nominujú
riaditelia ústavov na základe hodnotení, ktoré predložia predsedovia skúšobných
komisií po ukončení štátnych skúšok. Na ocenenie možno navrhnúť maximálne
10% (zaokrúhlených smerom nadol) absolventov príslušného študijného
programu.

4.

Kritériá hodnotenia diplomových prác:
diplomová práca musí spĺňať všetky formálne náležitosti,
diplomová práca musí predstavovať prínos v danej oblasti,
hodnotenie obhajoby diplomovej práce je A,
riešenie navrhnuté diplomantom je originálne, časť práce môže byť
prezentovaná na konferenciách alebo publikovaná v časopisoch.

a)
b)
c)
d)

5.

Autori víťazných diplomových prác získajú Pochvalný list dekana za
vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu, ktorý im bude odovzdaný spolu s
ďalšími dokladmi o absolvovaní štúdia pri promočnom akte.

6.

Zoznam navrhnutých prác (meno absolventa, názov diplomovej práce) je
potrebné zaslať najneskôr do 2 dní po ukončení štátnych skúšok referentke
Pedagogického oddelenia pre inžinierske štúdium.

7.

K Pochvalnému listu dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu
môže dekan priznať aj jednorazové mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov
FEI STU.

V Bratislave 7.5.2019
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
dekan FEI STU v Bratislave

