POKYNY PRE ŠTUDENTOV
pre absolvovanie štátnej záverečnej skúšky
Prístup do budovy bude regulovaný. Dôrazne žiadam, aby ste do budovy vstupovali najskôr 15 minút
pred termínom štátnej skúšky, ktorý Vám bol pridelený. Predídeme tak nežiadúcej kumulácií osôb
v priestoroch fakulty.

VSTUP DO BUDOVY
Študent:
•
•
•
•
•

je povinný dostaviť sa do budovy FPV UMB najskôr 15 minút pred konaním obhajoby,
musí mať ochranné rúško a vlastné pero,
je povinný si pred vstupom do budovy vydezinfikovať ruky,
ide priamo k miestnosti, kde sa bude konať štátna skúška,
bude povinný sa pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo
antigénového testu na SARS-CoV-2 nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o prekonaní
ochorenia COVID 19 nie starším ako 180 dní, alebo dokladom o očkovaní podľa nasledujúcich
pravidiel: (i) po druhej dávke mRNA vakcíny (napr. Pfizer, Moderna), od ktorej uplynulo viac
ako 14 dní, (ii) po prvej dávke vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca), od ktorej uplynuli viac
ako 4 týždne alebo (iii) po prvej dávke vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19, od ktorej uplynulo viac ako 14 dní.

V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo iné
závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať ŠZS prezenčnou formou, je povinný o tejto skutočnosti
informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na miriam.spodniakova@umb.sk najneskôr
3 dni pred konaním ŠZŠ alebo bezodkladne po zistení vyššie uvedených skutočností.

PRIEBEH ŠTÁTNEJ SKÚŠKY




Študent si pripraví prezentáciu výsledkov záverečnej práce v rozsahu 10 minút. Následne budú
prezentované posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce a prebehne diskusia
k posudkom. Súčasťou obhajoby aj kolokviálna rozprava vo väzbe na tému záverečnej práce.
Celkový čas trvania štátnej skúšky v bakalárskom stupni je 40 minút, v magisterskom stupni
50 minút v zmysle Usmernenie k organizácii a realizácii štátnych skúšok v akademickom roku
2020/2021 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici vydaného dekankou fakulty dňa
22. 4. 2021.

POSTUP PO ABSOLVOVANÍ ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Študent:



vyplní anketu zameranú na hodnotenie absolvovaného študijného programu,
si zoberie od asistentky vedúceho katedry potvrdenie o ukončení štúdia (po úspešnom
absolvovaní štátnej skúšky) a bezodkladne opustí budovu fakulty.

