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Zapisovanie a schvaľovanie tém záverečných prác v akademickom roku 2015/2016
1. Katedry a ústavy zverejnia v systéme AIS2 do konca októbra 2015 zoznam tém
bakalárskych a diplomových prác (čl. 22 ods. 3 Študijného poriadku Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, ďalej len „Študijného poriadku“).
Zodpovední: vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci; zástupcovia vedúcich katedier
a ústavov za vykonanie kontroly.
2. Tému bakalárskej práce si študent vyberá od 1. februára do 31. marca akademického
roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má ukončiť štúdium. Tému diplomovej práce si
študent vyberá od 1. novembra do 1. marca akademického roka, ktorý predchádza roku, v
ktorom má ukončiť štúdium; v prípade externého študenta, ktorý študuje v dva a pol ročnej
štandardnej dĺžke štúdia, v akademickom roku, ktorý o dva roky predchádza roku, v ktorom
má ukončiť štúdium (čl. 22 ods. 4 Študijného poriadku).
3. Študent sa môže so školiteľom dohodnúť aj na inej téme záverečnej práce, ako bola
zverejnená; školiteľ v takomto prípade zodpovedá za vykonanie potrebných záznamov v
systéme AIS 2, aby si študent mohol tému vybrať a prihlásiť sa na ňu (čl. 22 ods. 3 Študijného
poriadku).
4. Študent sa prihlasuje na tému bakalárskej a diplomovej práce po konzultácii so školiteľom.
Ak školiteľ daného študenta akceptuje, priradí ho k vypísanej téme záverečnej práce v
systéme AIS2. Študent je následne povinný vygenerovať zo systému AIS2 prihlášku, ktorú
doručí príslušnej katedre alebo ústavu prostredníctvom podateľne. Študent je prihlásený na
tému záverečnej práce písomným potvrdením prihlášky školiteľom. Je prípustné, aby sa na
jednu tému záverečnej práce po konzultácii so školiteľom prihlásilo viacero študentov (čl. 22
ods. 5 Študijného poriadku).
5. Školitelia sú povinní rešpektovať stanovené termíny výberu tém záverečných prác a taktiež
spôsob ich zverejnenia a nesmú v AIS(e) priraďovať témy záverečných prác k študentom
skôr, ako je to stanovené v ustanovení čl. 22 ods. 4 Študijného poriadku. To znamená, že
školiteľ môže priradiť akceptovaného študenta k vypísanej téme záverečnej práce do AIS(u)
v prípade bakalárskych prác až od 1. februára 2016 pri diplomových prácach je to možné
urobiť už od 1. novembra 2015.
6. Študent, ktorý má záujem o vypísanú tému, sa v čase po zverejnení tém záverečných prác
(t.j. po 31.10. 2015) osobne alebo prostredníctvom mailu skontaktuje so školiteľom a oznámi
mu svoj záujem spracovať danú tému. Rovnakým spôsobom postupuje študent aj v prípade,
ak sa chce dohodnúť na inej téme záverečnej práce, ako bola zverejnená.
7. Školiteľ je povinný evidovať mená všetkých študentov.
8. V zmysle čl. 22 ods. 5 Študijného poriadku školiteľ je povinný v čase od otvorenia systému
AIS2 pre priraďovanie mien študentov k témam záverečných prác realizovať výber
uchádzačov a oznámiť im výsledok tohto výberu v dostatočnom časovom predstihu1, aby
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V prípade bakalárskych prác sa odporúča termín do 28.2.2016 a diplomových prác termín do
31.1.2016.

študenti, ktorí boli zamietnutí, mali možnosť uchádzať sa o témy vypísané inými školiteľmi.
To znamená, že každý školiteľ priradí akceptovaného študenta (resp. akceptovaných
študentov) k príslušnej téme v systéme AIS2. Priradenie vybratého študenta (resp. vybratých
študentov) k téme sa vo vzťahu k ostatným uchádzačom považuje za zamietavé stanovisko.
9. Vyžaduje sa, aby súčet záverečných prác študentov na prvom a na druhom stupni štúdia,
vedených jedným zamestnancom vysokej školy nepresiahol v jednom akademickom roku
desať. Pritom sa predpokladá, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie
vysokoškolské vzdelanie, resp. kvalifikáciu, ako je vedená záverečná práca. Záverečnú prácu
bakalárskeho štúdia by mali viesť aspoň magistri alebo inžinieri a diplomovú prácu doktori
(t.j. zamestnanci s titulom “doktor“, v skratke „PhD.“). Pre odborníkov z praxe, ktorí vedú
záverečné práce, možno od tejto podmienky upustiť.2
10. Zástupcovia vedúcich katedier a ústavov sú zodpovední za to, aby katedry resp. ústavy
uverejnili dostatočný počet tém záverečných prác.
11. Katedry (ústavy) môžu pre uchádzačov na svojich web. stránkach uverejniť ďalšie
doplňujúce informácie týkajúce sa schvaľovania tém záverečných prác, ako napr. písanie
motivačných listov a pod.
12. Okrem toho každá katedra (okrem Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
a ústav (okrem Ústavu cudzojazyčnej právnej komunikácie a Ústavu klinického právneho
vzdelávania) zašle do konca októbra 2015 v elektronickej forme prodekanovi pre študijné veci
(na mailovú adresu robert.brtko@flaw.uniba.sk) tri témy bakalárskych prác pre študentov
dennej a externej formy študujúcich v spoločnom študijnom programe „ekonómia a právo“.
Témy záverečných prác nech viac reflektujú osobitosť tohto študijného programu.
Zodpovední: zástupcovia vedúcich katedier a ústavov.

V Bratislave, 15. október 2015

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan fakulty
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Kritérium KSP-A4: primeranosť počtu vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov alebo
umeleckých pracovníkov (§ 74 ods. 1), ktorí vedú záverečné práce vzhľadom na počet študentov.

