Pokyny a informácie pre prezentácie- obhajoba v rámci predmetov „Diplomový projekt 2 (DPJ2) a
Bakalársky projekt (BPJ)“ (ďalej len ZPJ- záverečný projekt)-2018/19 (7 min., max. dĺžka 10 min.):
1.) Prvá snímka prezentácie bude obsahovať text- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta
elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, názov prace,
študijný program, typ práce (ZPJ- záverečný projekt, ZP- záverečná práca: bakalárska/ diplomová
práca), meno vedúceho a konzultanta, meno študenta (informácie sú uvedené v IS MAIS).
2.) V prípade ak je už zadané zadanie v IS Mais bude druhá snímka obsahovať- Zadanie práce podľa
pokynov na vypracovanie ZP, kopia z IS Mais, ak nie je ešte zadané zadanie v IS Mais, tak jednotlivé
body zadania po dohode s vedúcim ZP.
3.) Tretia snímka bude obsahovať- Zoznam úloh, ktoré mali byt riešené v rámci ZPJ, v ZS (zimnom
semestri) šk. r. 2018-19 (informáciu študent získa od svojho vedúceho ZP).
4.) Ďalšie snímky majú obsahovať- Opis úloh, ktoré boli študentom riešené/ vyriešené v rámci ZPJ v
ZS šk. r. 2018-19 (postup riešení, použité metódy, dosiahnuté výsledky, napr. ukážky simulácií,
meraní atď., spolu s uvedenou použitou literatúrou/ zdrojmi).
5.) Záver prezentácie bude obsahovať- Plán práce/ zoznam úloh, ktoré budú riešené v rámci ZP (t. j.
Diplomová práca alebo Bakalárska práca), v letnom semestri (LS) šk. r. 2018-19 (na základe pokynov
pre vypracovanie ZP alebo požiadaviek vedúceho ZP).
6.) Finálnu elektronickú verziu prezentácie doručí (osobne, alebo elektronicky) každý študent
najneskôr do 23.1.2019, do 13:00 hod. zástupcovi z príslušnej skupiny (1. sk.- Ing. Dolinský:
pavol.dolinsky@tuke.sk, 2. sk.- Ing. Slovák: stanislav.slovak@tuke.sk, 3. sk.- Ing. Greššák:
jozef.gressak@tuke.sk, 4. sk.- Ing. Márton: michal.marton@tuke.sk, 5. sk.- Ing. Huszaník:
tomas.huszanik@tuke.sk, 6. sk.- Ing. Hrabčák: David.Hrabcak@tuke.sk, 7. sk.- Ing. Andráš:
imrich.andras@tuke.sk, 8. sk.- Ing. Repko: miroslav.repko@tuke.sk, 9. sk.- Ing. Haluška:
renat.haluska@tuke.sk, 10. sk.- Ing. Šuľaj: peter.sulaj@tuke.sk). Dňa 24.1.2019 od 8:15 do 8:30 hod.,
budú hore uvedení zástupcovia z príslušnej skupiny k dispozícii v každej miestnosti, v prípade
potreby nahratia prezentácie. Za doručenie, ako aj za kvalitu formy prezentácie zodpovedá študent.
Názov súboru elektronickej verzie prezentácie musí mať formu a obsahovať:
Priezvisko_Meno_Nazov_zadania_bez_diakritiky (každé slovo treba oddeliť podčiarkníkom, nie
medzerou). Prezentáciu treba odovzdať vo formátoch pdf a zároveň aj v zdrojovom formáte (pptx,
resp. ppt, resp. z iného open source softvéru), t. j. odovzdávajú sa dva elektronické súbory. Šablóna
na prípravu prezentácie v ppt formáte je k dispozícií pre študentov na katedrovej web stránke:
http://kemt.fei.tuke.sk/download/Tvorba_prezentacie_KEMT_PG.ppt.
Rezervovaný čas na každého študenta je približne 12 min. Prezentácie začínajú spoločne pre všetkých
študentov 24.1.2019 o 8:30 hod. v miestnostiach nasledovne:
1. sk.- prof. Drutarovský, Ing. Staš, Ing. Dolinský: miestnosť N32-512
2. sk.- prof. Galajda, doc. Papaj, Ing. Slovák, Ing. Sokol: miestnosť N32-612
3. sk.- prof. Juhár, Ing. Pleva, Ing. Greššák, Ing. Koctúrová: miestnosť N32-Zas. KEMT (5. posch.)
4. sk.- prof. Kocur, Ing. Gamcová, Ing. Márton: miestnosť N32-514
5. sk.- prof. Levický, doc. Doboš, Ing. Nezník, Ing. Huszaník: miestnosť PK13-L1
6. sk.- prof. Mihalík, Ing. Gladišová, Ing. Hrabčák: miestnosť Pk13-L5
7. sk.- prof. Šaliga, Ing. Bugár, Ing. Andráš: miestnosť PK13-L4
8. sk.- prof. Michaeli, doc. Gamec, Ing. Repko: miestnosť PK13-L2
9. sk.- prof. Turan, doc. Ovseník, Ing. Oravec, Ing. Haluška: miestnosť N32-513
10. sk.- prof. Marchevský, Ing. Hládek, Ing. Šuľaj: miestnosť N32-Zas. KMTI (6. posch.)

