Vážení frekventanti kontinuálneho vzdelávania!
Na stránku sme Vám vložili manuál k bakalárskej a diplomovej práci. Tento manuál sa
Vás netýka doslovne, slúžiť Vám má ako pomôcka pri vypracovávaní záverečnej práce.
Základné požiadavky na záverečnú prácu
Frekventant si vyberie tému práce, ktorej zadanie musí byť schválené vedúcim katedry
príslušnej špecializácie a následne mu bude pridelený aj vedúci práce. Do formulára, ktorý
obdržíte v elektronickej podobe, vyplníte po schválení témy vedúcim katedry názov Vašej
témy, meno vedúceho práce a nami v stanovenom termíne ho v elektronickej podobe zašlete
Vašej referentke. Na základe vyplnenia formulára Vám bude pridelený oponent. Názov
záverečnej práce je pre študenta záväzný.
Odovzdanie záverečnej práce
Frekventant môže záverečnú prácu odovzdať až po odsúhlasení jej finálnej verzie vedúcim
práce. Záverečná práca sa odovzdáva v tlačenej podobe v hrebeňovej väzbe v dvoch
exemplároch 1ks na meno oponenta , 1ks na meno konzulanta na adresu uvedenú nižšie.
Súčasťou záverečnej práce je aj CD-nosič, ktorý vsuniete do obálky a tú pripevníte na
vnútornú stranu zadného obalu práce.
Termín odovzdania záverečnej práce
Termín odovzdávania záverečnej práce recenzentom - vedúcim a oponentom je 31.05. do
príslušného kalendárneho roka.
Študenti v odbore špeciálna pedagogika – poradenstvo odovzdávajú záverečnú prácu
recenzentom - vedúcim a oponentom do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Záverečné práce zasielajte v dvoch obálkach na adresu:
1ks na meno oponenta , 1ks na meno konzulanta
Pedagogická fakulta
Račianska 59
813 34 Bratislava 1
v dvoch origináloch, na ktorých musí byť na prednej strane /viď vzor úpravy obalu záverečnej
práce/ uvedený recenzent aj oponent.
Rozsah záverečnej práce
Rozsah písomnej záverečnej práce v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 na ukončenie
kvalifikačného vzdelávania je
a) 35 až 50 strán pre pedagogického zamestnanca s požadovaným vysokoškolským vzdelaním
najmenej druhého stupňa,
b) 25 až 35 strán pre pedagogického zamestnanca s požadovaným vysokoškolským vzdelaním
prvého
stupňa,
c) 20 až 25 strán pre ostatných pedagogických zamestnancov.
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Ukončenie kvalifikačného vzdelávania
Písomnú záverečnú prácu na ukončenie kvalifikačného vzdelávania posudzujú dvaja
recenzenti. Recenzenti písomných záverečných prác sa vyberajú podľa obsahu písomnej
záverečnej práce z odborníkov na problematiku.
Posudok recenzenta obsahuje najmä hodnotenie aktuálnosti, odbornosti, originality
obsahu písomnej záverečnej práce, odporúčanie alebo neodporúčanie písomnej záverečnej
práce na obhajobu a otázky pre autora písomnej záverečnej práce.
Ak recenzent neodporučí písomnú záverečnú prácu na obhajobu, autor písomnú
záverečnú prácu na základe posudku recenzenta prepracuje a znovu predloží na posúdenie;
rovnako sa postupuje aj vtedy, ak sa vyžaduje odporúčanie dvoch recenzentov a obaja
neodporučili písomnú záverečnú prácu na obhajobu.
Ak sa na obhajobu písomnej záverečnej práce vyžaduje odporúčanie dvoch
recenzentov a ak jeden z nich písomnú záverečnú prácu neodporučí na obhajobu, písomná
záverečná práca sa posúdi tretím recenzentom a na základe jeho posudku poskytovateľ
rozhodne o možnosti obhajoby písomnej záverečnej práce.
Ak recenzenti neodporučia písomnú záverečnú prácu na obhajobu ani po druhom
prepracovaní, nemôže účastník kontinuálneho vzdelávania toto vzdelávanie ukončiť.

