Informácie k organizácii štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v ak. roku 2019/2020
Termín konania: 08. 06. 2020 – 12. 06. 2020
Konkrétny termín konania štátnych skúšok a ich harmonogram pre jednotlivé študijné programy určia
príslušné ústavy.
1. Štátne skúšky (ŠS) v inžinierskom štúdiu sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou
metódou bez fyzickej prítomnosti prostredníctvom videokonferencie – formou webmeetingu služby
G-Suite od spoločnosti Google.
2. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Verejná časť online štátnej skúšky
a vyhlásenie jej výsledkov budú vysielané online pre verejnosť (verejný priamy prenos) a zároveň sa
budú môcť k online štátnej skúške pripojiť iné osoby s možnosťou aktívneho zapojenia sa s ohľadom na
kapacitné možnosti použitých informačných a komunikačných technológií.
3. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch online štátnej skúšky bude prebiehať na neverejnom
zasadnutí len za účasti skúšobnej komisie (bez prítomnosti študentov a verejnosti). Skúšobná komisia
sa pre tento účel odpojí z verejného zasadnutia online štátnej skúšky a pripojí sa k samostatnému
webmeetingu za účasti výhradne členov skúšobnej komisie.
4. Študent je povinný doručiť na príslušný ústav fakulty v termíne najneskôr do 1.6.2020 podpísané
zadania záverečných prác a dva vlastnoručne podpísané exempláre návrhu licenčnej zmluvy. Študent,
ktorý podpísanú licenčnú zmluvu v stanovenom termíne nedoručí, sa v zmysle zákona nemôže
štátnej skúšky zúčastniť (§51 ods. 3 zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých školách).
5. Účastník online ŠS musí mať k dispozícii:






počítač s prístupom na internet s dostatočnou dátovou kapacitou na prenos audio-video
webkameru
mikrofón
reproduktory/slúchadlá
telefónne spojenie (pre rýchle spojenie v prípade problémov).

6. Informáciu o konkrétnom termíne štátnej skúšky spolu s linkom na pripojenie do videokonferencie
a ďalšími pokynmi ku ŠS zašlú študentom ústavy. Zároveň zašlú aj informáciu o termíne konania
testovacieho pripojenia na overenie pripojenia všetkých účastníkov online ŠS - prenos obrazu, zvuku,
zdieľanie obrazovky, odpojenie z udalosti a opätovné pripojenie.
7. V prípade, že na strane študenta nastanú technické problémy, pre ktoré sa nebude môcť zúčastniť
online ŠS, túto skutočnosť študent bezodkladne oznámi predsedovi komisie ŠS. Predseda komisie ŠS
určí ďalší postup.
8. Na začiatku online ŠS bude študent vyzvaný, aby sa preukázal preukazom študenta STU – je potrebné
ho mať na tieto účely pripravený.
9. V prípade výpadku spojenia v priebehu online štátnej skúšky, študent urýchlene kontaktuje predsedu
komisie alebo tajomníka, ktorému vysvetlí dôvod výpadku a ten rozhodne o ďalšom postupe.
Telefonický kontakt pre tento účel bude študentovi oznámený najneskôr na začiatku skúšky. Skúšajúci
alebo komisia sa môže dohodnúť aj na opačnom spôsobe. Preto sa odporúča, aby študenti poslali
tajomníkovi komisie aj svoje telefónne číslo a prezentácie, aby v prípade výpadku spojenia mohol
tajomník premietnuť prezentáciu a študent mohol pokračovať v obhajobe prostredníctvom
telefonického pripojenia. Konkrétne postupy si stanovia jednotlivé ústavy.

