
Termíny odovzdania záverečných prác v odbore Sociálna práca v akademickom                  

roku 2016/2017  

 

 

04.04.2017 o 9,00 hod. Bc Sociálna práca - denná forma 

 

05.04.2017 o 13,00 hod. Mgr Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne 

služby – denná, externá forma  

 

06.04.2017 o 9,00 hod. Mgr Sociálna práca – denná forma 

Mgr Poradenstvo a sociálna komunikácia – denná 

forma 

 

07.04.2017 o 9,00 hod. Bc Sociálna práca – externá forma 

  Mgr Sociálna práca – externá forma 

 

 

Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej 

konaním a následne prinesie na študijné oddelenie vo vyššie stanovenom termíne: 

 

 záverečnú prácu (2 x v pevnej väzbe) 

 zadanie záverečnej práce musí byť zviazané v každom exemplári práce; 

 protokol o kontrole originality; 

 4 x licenčnú zmluvu vytlačenú z AIS2 (2 x licenčná zmluva o použití diela, 2 x licenčná 

zmluva o použití záverečnej práce); 

 rodný list, sobášny list; 

 v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predložiť všetky 

ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil; 

 prihlášku na obhajobu záverečnej práce (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 

1/17 podpísanú študentom); 

 magistri odovzdávajú fotokópiu bakalárskeho diplomu, absolventi Bc-štúdia na inej 

vysokej škole musia túto kópiu mať overenú!!! 

 

 

Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním 

a následne prinesie na študijné oddelenie: 

 

 prihlášky na štátne skúšky (vytlačené z príloh Smernice dekana PF KU č. 

1/17 podpísané študentom): 

 

- bakalári z predmetov Metódy sociálnej práce, Teória sociálnej práce a Sociálna 

politika; 

 

- magistri v programe Sociálna práca z predmetov Metódy a metodológia sociálnej 

práce, Teória  a prax sociálnej práce a 

– výberové predmety – Sociálne poradenstvo, alebo      Sociálna 

práca s rodinou  

(vybrať len jeden výberový predmet); 

 

- magistri v programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 

z predmetov Sociálna politika vo verejnej správe, Teória a manažment sociálnych 

služieb a Teória a metódy sociálnej práce; 



 

- magistri v programe Poradenstvo a sociálna komunikácia z predmetov Teória a 

prax sociálnej práce, Sociálne poradenstvo a 

– výberové predmety - Metódy a metodológia sociálnej práce alebo 

Sociálna komunikácia (vybrať len jeden výberový predmet). 

AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE  UVEDENÉ DOKLADY 

NARAZ!!!  

POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY , NEBUDE MÔCŤ 

PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!! 

 

 


