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VIII. ROČNÍK 

 

ŠTUDENTSKEJ  VEDECKEJ,  ODBORNEJ  A  UMELECKEJ  

ČINNOSTI  NA UK   PDF  (AR 2016 -2017)  
 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  ŠVOUČ  

 

PLÁNOVANÁ REALIZÁCIA SEKČNÝCH KÔL ŠVOUČ DO 15. apríla 2017 

 

1.  

Termín :  18. októbra 2016  

Úloha : vyhlásenie ŠVOUČ na PdF UK  

Zodpovednosť : dekanka fakulty 

 

2.  

Termín :   ihneď po vyhlásení ŠVOUČ  

Úloha : kontrola mien koordinátorov na jednotlivých pracoviskách a nahlásenie zmien na 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia  UK PdF  (ďalej len OVDŠ)  

Zodpovednosť :  vedúci pracovísk  

 

3.   

Termín :  do polovice novembra  2016 

Úloha : zverejnenie tém ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách  

Zodpovednosť : koordinátori  ŠVOUČ  

 

4.  

Termín : do  polovice novembra  2016    

Úloha :  menovanie nových, resp. potvrdenie pôvodných  predsedov jednotlivých sekcií   

Zodpovednosť : riaditelia ústavov a vedúci jednotlivých katedier (po dohode v rámci sekcie)  

                            dekan fakulty  

 

5.  

Termín :  do  8. decembra  2016   

Úloha :  nahlasovanie sa  študentov na témy ŠVOUČ a odovzdanie prihlášok koordinátorom 

Zodpovednosť : koordinátor ŠVOUČ  na jednotlivých pracoviskách  

 

6.  

Termín :  do  11. decembra 2016  

Úloha : určenie ďalších členov komisie a ich nahlásenie na  OVDŠ  

Zodpovednosť : predseda  sekcie  

 

         

7.  

Termín :  do  15. januára 2017   

Úloha :  nahlásenie počtu prihlásených študentov  na OVDŠ  

Zodpovednosť : predseda   príslušnej sekcie  na základe podkladov od koordinátorov  
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8.  

Termín :  do  22.  januára 2017     

Úloha : zverejnenie počtu prihlásených študentov   v jednotlivých  sekciách  

Zodpovednosť : OVDŠ 

 

9.  

Termín :  najneskôr mesiac pre konaním sekčného kola  

Úloha : nahlásenie termínu, miesta konania a názvov pravdepodobných  prác ŠVOUČ  na 

OVDŠ  

Zodpovednosť : predsedovia jednotlivých sekcií  

 

10.  

Termín : bezodkladne po oznámení  zo sekcií 

Úloha : zverejnenie miesta, termínu  a názvov prác ŠVOUČ na webovom sídle fakulty  

Zodpovednosť : OVDŠ  

 

11.  

Termín :  na základe rozhodnutia jednotlivých sekcií  

Úloha :  odovzdanie prác  ŠVOUČ na posúdenie  

Zodpovednosť :    predsedovia jednotlivých sekcií  

 

12. 

Termín : 5 pracovných dní pred konaním sekčného kola ŠVOUČ  

Úloha : vypracovanie a odovzdanie posudku jednotlivým súťažiacim  

Zodpovednosť : jednotlivé sekcie (autori posudkov a poverené osoby v rámci sekcie)  

 

13. 

Termín : do 15. apríla 2017 

Úloha :  realizácia ŠVOUČ v rámci jednotlivých sekcií  

Zodpovednosť : komisie v rámci jednotlivých sekcií  

 

14. 

Termín :  bezodkladne po realizácii sekčného kola  

Úloha :  -    odovzdanie zápisnice s výsledkami ŠVOUČ  z jednotlivých sekcií na OVDŠ  

- odovzdanie  víťazných prác aj s posudkami na  OVDŠ  

- zverejnenie  výsledkov na webovej stránke  fakulty                

Zodpovednosť : predsedovia sekcií, OVDŠ  

 

15.  

Termín :  do  konca  LS 2016-2017 

Úloha :   odovzdanie diplomov a podkladov štipendií na štipendijnú komisiu  

Zodpovednosť : OVDŠ 

 

V prípade konania celoslovenského kola ŠVOUČ sa bude postupovať podľa  schváleného 

štatútu.  

 

 

 

                                                                                  prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.  

                                                                            prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium  


