Príkaz dekana č. 2/2021
k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na
Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
(ďalej len „FPEDAS“) v nadväznosti na Príkaz rektora č. 3//2021 k organizácii štúdia
počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline
za účelom jeho implementácie vydáva
príkaz dekana,
ktorým ustanovuje nasledujúce:
Článok 1
Organizácia 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc. a Ing. štúdia) pre
končiace ročníky
1. Výučba a skúškové obdobie končiacich ročníkov Bc. a Ing. štúdia:
a) Výučba a jej organizácia počas letného semestra pre končiace ročníky Bc. a Ing.
štúdia v dennej a externej forme sa realizuje v zmysle platného Akademického
kalendára FPEDAS pre ak. rok. 2020/2021 dištančnou formou.
b) Skúškové obdobie a organizácia skúšok pre končiace ročníky Bc. a Ing. štúdia
sa realizuje dištančnou formou:
-

v dennej forme:
v externej forme:

05. 04. 2021 – 07. 05. 2021
05. 04. 2021 – 07. 05. 2021.

2. Kontrola štúdia na FPEDAS pre končiace ročníky Bc. a Ing. štúdia v dennej
i externej forme je 10. 05. 2021.
3. Podanie prihlášky na štátnu skúšku v Bc. a Ing. štúdiu v dennej i externej forme
štúdia na FPEDAS je najneskôr do 26. 04. 2021
4. Odovzdanie záverečných prác
a) Pre odovzdanie záverečných prác v dennej a externej forme štúdia platia termíny:
- bakalárske práce: do 24. 05. 2021
- diplomové práce: do 31. 05. 2021.

b) Postup pri odovzdávaní záverečných prác študentov Bc. a Ing. štúdia na FPEDAS
je upresnený dekanom FPEDAS v súlade s čl. 1 ods. 5. Príkazu rektora č. 3/2021
nasledovne:
i.

zásady vypracovania záverečných prác, formálne náležitosti a spôsob kontroly
originality vychádzajú z platného Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č.
56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,
uchovávaní a sprístupňovaní a Smernice č.103 o záverečných prácach v
podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline.

ii.

študenti Bc. štúdia na FPEDAS sú povinní do termínu odovzdania bakalárskej
práce túto prácu nahrať do systému Evidencia záverečných prác Žilinskej
univerzity v Žiline, kedy musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole
originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.

iii.

študenti Ing. štúdia na FPEDAS sú povinní do termínu odovzdania diplomovej
práce túto prácu nahrať do systému Evidencia záverečných prác Žilinskej
univerzity v Žiline, kedy musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole
originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.

c) Pokiaľ študent nesplní niektorú z podmienok a termínov stanovených v čl. 1 ods.
2 až 4 tohto príkazu, nebude môcť vykonať štátnu záverečnú skúšku v stanovenom
termíne, pretože nebudú splnené všetky podmienky pre riadne vykonanie štátnej
záverečnej skúšky.
5. Odovzdávanie a evidencia bakalárskych, diplomových prác a posudkov
v rámci organizovania štátnych skúšok na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov Žilinskej univerzity v Žiline budú upravené príslušným metodickým
usmernením.
6. Štátne skúšky v Bc. a Ing. štúdiu v dennej a externej forme sa konajú v termíne:
21. 06. 2021 – 02. 07. 2021, pričom forma a organizácia štátnych skúšok bude
upravená príslušným metodickým usmernením.
7. Promócie absolventov Bc. a Ing. štúdia sa budú konať v závislosti od pandemickej
situácie v SR. Študenti budú informovaní oznamom na webovom sídle a z úrovne
študijného oddelenia fakulty.
Článok 2
Organizácia 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc. a Ing. štúdia) pre
nekončiace ročníky
1. Výučba a skúškové obdobie nekončiacich ročníkov Bc. a Ing. štúdia:
a) Výučba a jej organizácia počas letného semestra pre nekončiace ročníky Bc.
a Ing. štúdia v dennej a externej forme sa realizuje v zmysle platného
Akademického kalendára FPEDAS pre ak. rok. 2020/2021 dištančnou formou až
do odvolania.
b) Skúškové obdobie a organizácia skúšok pre nekončiace ročníky Bc. a Ing. štúdia
sa realizuje dištančnou formou až do odvolania:
-

v dennej forme:
v externej forme:

24. 05. 2021 – 09. 07. 2021
24. 05. 2021 – 09. 07. 2021.

2. Kontrola štúdia na FPEDAS pre nekončiace ročníky Bc. a Ing. štúdia v dennej
i externej forme je do 17. 09. 2021.
Článok 3
Prijímacie konanie na Bc. a Ing. štúdium
1. Prijímacie konanie na Bc. štúdium a zápisy do 1. ročníka Bc. štúdia:
a) Prijímacie konanie na Bc. štúdium v dennej i externej forme štúdia sa uskutoční
v termíne:
- 1. ročník Bc. štúdia – 1. kolo: 04. 06. 2021 – 09. 06. 2021
- 1. ročník Bc. štúdia – 2. kolo: 26. 08. 2021 – 27. 08. 2021.

b) Zápis do 1. ročníka Bc. štúdia sa bude konať priebežne po tom, ako študent splní
základnú podmienku prijatia (predloženie dokladu o absolvovaní stredoškolského
štúdia) a ďalšie podmienky prijatia na štúdium v zmysle podmienok na prijatie na
štúdium na FPEDAS schválených Akademickým senátom FPEDAS, a to
dištančnou formou.
2. Prijímacie konanie na Ing. štúdium a zápisy do 1. ročníka Ing. štúdia:
a) Prijímacie konanie na Ing. štúdium v dennej i externej forme štúdia sa uskutoční
v termíne:
- 1. ročník Ing. štúdia – 1. kolo: 10. 06. 2021 – 11. 06. 2021
- 1. ročník Ing. štúdia – 2. kolo: 26. 08. 2021 – 27. 08. 2021.

b) Zápis do 1. ročníka Ing. štúdia sa bude vykonávať priebežne po tom, ako študent
splní základnú podmienku prijatia (predloženie dokladu o absolvovaní
bakalárskeho štúdia) a ďalšie podmienky prijatia na štúdium v zmysle podmienok
na prijatie na štúdium na FPEDAS schválených Akademickým senátom FPEDAS,
a to dištančnou formou.
Článok 4
Organizácia 3. stupňa vysokoškolského štúdia (PhD. štúdium) v dennej a
externej forme
1. Obdobie výučby a konanie dizertačnej skúšky v letnom semestri
akademického roka 2020/2021 pre študentov 3. stupňa v dennej a externej forme
štúdia sa nemení. V platnosti zostávajú termíny stanovené Akademickým
kalendárom FPEDAS pre ak. rok 2020/2021.
2. Termín pre podávanie prihlášok do 1. ročníka doktorandského štúdia je do
31.5.2021.
3. Prijímacie konanie do 1. ročníka doktorandského štúdia sa bude konať dňa
2.7.2021.

4. Termín pre odovzdávanie dizertačných prác je do 30.4.2021.
5. Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia najneskôr do 31. 8. 2021.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz dekana nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom jeho
zverejnenia.

V Žiline dňa 22. apríla 2021

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
dekan

