TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Letecká fakulta

ŠTÁTNE SKÚŠKY
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
AR 2013/2014
V zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 18 Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach a študijných plánov
zodpovedajúcich študijných programov, sa na Leteckej fakulte uskutočnia štátne skúšky študentov denného
a externého inžinierskeho štúdia v termíne 26.5. až 30.5.2014. Na jednotlivých profilových katedrách Leteckej
fakulty TUKE bude pracovať celkom 5 skúšobných komisií.
Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na
úradných výveskách katedier najneskôr 10 pracovných dní pred konaním štátnych skúšok. Podrobnejšie
pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa
štátne skúšky konajú.
Harmonogram úloh - informácie pre študentov
Kontrola údajov – údaje budú uvedené v dokladoch
o ukončení štúdia. Študenti sú povinní si vo vlastnom záujme
skontrolovať:
- osobné údaje v MAIS (meno, dátum a miesto narodenia ... )
- študijné výsledky v MAIS a porovnať ich zhodu s údajmi v
indexe
Odovzdať index na Študijný referát LF
(súčasne sa potvrdí správnosť a úplnosť kontrolovaných údajov
a záujem o účasť na promóciách)

Termín
9.5.2014

Zodpovedá

9.5.2014
študenti
finálnych
ročníkov
inžinierskeho
štúdia

PRED registráciou (odovzdaním) diplomovej práce (DP) v UK
TUKE, doplniť v systéme MAIS údaje o DP – abstrakt a
kľúčové slová v SJ a AJ
Nahrať finálnu verziu DP do IS ETD (UK TUKE) a vytlačiť
licenčnú zmluvu (LZ), ktorú odovzdať do UK TUKE

5.5. – 12.5.2014

Odovzdať diplomovú prácu na katedru
(2 ks vytlačené exempláre ZP, Potvrdenie o odovzdaní LZ)

Zverejnenie harmonogramov štátnych skúšok
(10 pracovných dní pred ich konaním pre oboznámenie študentov
a členov komisií – § 18, ods. 15 Študijného poriadku TUKE)

ŠTÁTNE SKÚŠKY
Potvrdenie o ukončení štúdia vyzdvihnúť na Študijnom referáte
LF
Potvrdené tlačivo Potvrdenie absolventa (o pozdĺžnostiach) –
odovzdať na Študijnom referáte LF (zároveň vyzdvihnúť
doklady - index, ..., podpis do Knihy absolventov)
PROMÓCIE ABSOLVENTOV

12.5.2014
9.5.2014
na profilovej katedre

vedúci
katedier

26.5. – 30.5.2014
nasledujúci deň po
úspešnom vykonaní
štátnych skúšok
úspešní absolventi
štúdia
11.6.2014
(8.00 – 11.00 hod.)
12.6.2014

Nácvik promočného ceremoniálu: 11.6.2014 , 13.30 – 15.30 hod., AULA MAXIMA TUKE, Košice, Letná 9
(poradie nácviku bude zverejnené na webovom sídle LF)

