Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL PSS6
Názov predmetu: Obhajoba diplomovej práce ‐ štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: príprava a obhájenie štátnej skúšky
Odporúčaný rozsah výučby:
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.,12. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety: ZL054‐6ZL Diplomová práca
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie konečnej verzie diplomovej práce, odovzdanie diplomovej práce, prezentácia a obhajoba
diplomovej práce v komisii pre predmet štátnej skúšky. Obhajoba dipl. práce: cel. hodnotenie A, B, C, D, E, Fx.
Úspešné obhájenie diplomovej práce. Záťaž študenta je 75 hod.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie kreatívne pracovať s literárnymi zdrojmi a zhrnúť základné vedecké poznatky do logicky
usporiadaného celku, ktorý spĺňa formálnu stránku diplomovej práce. Vie jasne definovať cieľ a metodiku
diplomovej práce, vie spracovať výsledky spolu ich praktickou interpretáciou (podľa zamerania práce), vie citovať
literatúru v súlade s platnými predpismi. Vie prezentovať a obhájiť výsledky svojej diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
Tvorba práce – tvorba textu práce (formálna a obsahová) – písanie práce, napĺňanie jednotlivých častí osnovy
materiálom zo štúdia literatúry a výskumu (podľa zamerania práce), spresňovanie vzťahov a formulácií,
ilustrácie, tabuľky.
Príprava dokumentácie – zoznam bibliografických odkazov a jeho kompletizácia s ohľadom na etiku a techniku
citovania, autorské čítanie, korektúry.
Príprava konečnej verzie práce – obsahovej (so sústredením sa predovšetkým na diskusiu a záver) a formálnej
stránky, zapracovanie pripomienok školiteľa.
Konzultácie k jednotlivým častiam prípravy konečnej verzie diplomovej práce..
Odovzdanie diplomovej práce.
Obhajoba ‐ prezentácia diplomovej práce a jej príprava.
Odporúčaná literatúra:
U každého študenta individuálne podľa zadania diplomovej práce.
Vnútorný predpisy LF SZU
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov:
C
D
E
FX
A
B
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Vyučujúci:
Zloženie skúšobnej komisie schvaľuje vedecká rada SZU na návrh dekana LF SZU pre každý akademický rok.
Dátum poslednej zmeny: 02. 06. 2016
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

