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Vec
Informácie ore 3. rocník bakalárskeho študiiného oroe:ramu Rádiolo!!ická technika

Vzh1'adom k tomu, že ste vakademickom roku 2010/2011 študentom 3. rocníka bakalárskeho
študijného programu Rádiologická technika, ktorý koncí štúdium štátnou skúškou oznamujeme Vám
nasledujúce informácie: .

Do 25. 02. 2011 prosím odovzdajte na študijné oddelenie:
~ Bakalársku prácu v 4 vyhotoveniach v tvrdej väzbe (na bocnej strane jednej tyrdej väzby

práce vytlacené meno a priezvisko),
~ 2x na CD nosici (plastový obal),
~ Ix velektronickej verzii Mgr. Márii Ringerovej na adresu: zu.usvaz(Q2!!I11ail.comYO

formáte .pdf., do 23. 02. 2011.
~ Ústrižok o zaplatení za vykonanie štátnej skúšky 150,- EUR.
~ Index (so všetkými zapísanými známkami za 1. až 3. rocník bakalárskeho stupna spolu s

podpismi vyucujúcich).
~ Prihlášku na štátnu skúšku
~ Analytický list 2x
~ Termín konania štátnych skúšok je 09. 05. 2011. Presný termín konania štátnej skúšky

študenta bude individuálne zaslaný poštou.
~ Študent musí mat uhradené všetky poplatky za celé štúdium. Ak tieto náležitosti si študent

nespÍní do 25. 02. 2011 nebude môct vykonat štátnu skúšku.
~Pokyny k písaniu záverecných prác nájdete na našej stránke www.fzsp.sk..

Smernica c. 2-2010 VŠZSP sv. Alžbety o náležitostiach písania záverecných prác,
Smernica c. 10-2010 VŠZSP sv. Alžbety o postupe spracovania záverecných prác.

V súvislosti s vytváraním Registra záverecných prác na Ministerstve školstva Slovenskej republiky,
vzdelávacia inštitúcia (Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdica v Prešove) je povinná
predložit 1 exemplár záverecnej práce na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Z toho dôvodu
Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie zákona c. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom, (citácie, odkazy) v zmysle poucenia, ktoré vyplývajú ~ povinného predmetu
Záverecná práca.

S pozdravom doc. MUDr. l'

vedúci katedry Laborató
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