Č.: VP/0096/2021

Príkaz dekanky FBI UNIZA
č. 13/2021
zo dňa 20. júla 2021
KOMISIA NA OPRAVNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY 2021
KOMISIA pre 1. a 2. stupeň denného a externého štúdia
Študijné programy:
 bezpečnostný manažment,
 krízový manažment,
 záchranné služby.
Termín skúšok:
Predseda:
Členovia:

Tajomník:

16. 9. 2021, 08.00 h
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing. Katarína Kampová, PhD.
Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
Ing. Michal Titko, PhD.
Ing. Erika Mošková

Miestnosť:

MA116

Súvisiace termíny:
- vloženie el. verzie ZP do CRZP:
- odovzdanie ZP a prihlášky:
- oboznámenie s posudkami:

do 31. 8. 2021
do 31. 8. 2021
do 10. 9. 2021

Spôsob hodnotenia štátnych skúšok
Obhajoba záverečnej práce a predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami
„A“ až „FX“.
Stupeň
A
B
C
D
E
FX

Spracovateľ:
Dekanát FBI UNIZA

Slovná klasifikácia
výborne
veľmi dobre
dobre
uspokojivo
dostatočne
nedostatočne

Numerická hodnota
1
1,5
2
2,5
3
4

Pracovná pozícia kontaktnej osoby:
prodekanka pre vzdelávanie

Z obhajoby záverečnej práce a zo skúšok z ďalších predmetov štátnych skúšok každého
študenta spracúva tajomník komisie pre štátne skúšky „Zápis o štátnej skúške“, ktorý podpíše
predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie.
Výsledok štátnych skúšok je klasifikovaný slovne, celkovým stupňom:
a) „výborne“
- v 1. st. štúdia – ak z obhajoby záverečnej práce dosiahol hodnotenie známkou A;
- v 2. st. štúdia – ak z obhajoby záverečnej práce a zo skúšky z ďalšieho predmetu
štátnej skúšky študent dosiahol hodnotenie známkami A;
b) „nedostatočne“ ak z obhajoby záverečnej práce alebo zo skúšok z ďalších predmetov
štátnych skúšok dosiahol študent aspoň v jednom prípade hodnotenie známkou FX,
c) „vyhovel(a)“ – vo všetkých ostatných prípadoch.
Výsledok celého vysokoškolského štúdia je klasifikovaný slovne, stupňom:
a) „prospel(a) s vyznamenaním“, ak študent vykonal štátne skúšky s klasifikáciou „výborne“
a počas štúdia dosiahol celkový vážený študijný priemer známok:
- v 1. stupni štúdia: max. 1,50 (1,60 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval
v zahraničí),
- v 2. stupni štúdia: max. 1,20 (1,40 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval
v zahraničí),
b) „neprospel (a)“ - ak z obhajoby záverečnej práce alebo zo skúšok z ďalších predmetov
štátnych skúšok dosiahol študent aspoň v jednom prípade hodnotenie známkou FX,
c) „prospel(a)“ - vo všetkých ostatných prípadoch.
O klasifikácii predmetov štátnych skúšok, ako aj o klasifikácii celkového výsledku štátnych
skúšok rozhoduje komisia hlasovaním na neverejnom zasadnutí v deň konania štátnych
skúšok. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Klasifikáciu všetkých predmetov
štátnych skúšok, celkový výsledok štátnych skúšok a výsledok štúdia oznámi študentom
predseda komisie v deň konania štátnych skúšok.
Známku z obhajoby záverečnej práce a zo skúšky z ďalších predmetov štátnej skúšky zapíše
študentovi do výkazu o štúdiu a do AVIS UNIZA predseda skúšobnej komisie, prípadne ním
poverený člen komisie.
Príkaz dekanky nadobúda platnosť dňom podpisu dekankou a účinnosť dňom zverejnenia.

V Žiline 20. júla 2021

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
dekanka
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