4


Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: J-S-ZL-058
Názov predmetu:  Seminár k diplomovej práci 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                           Rozsah (v hodinách) – týždenne: 0/1 +35h samoštúdium
                                                                           Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 1 kredit
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8. semester
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.) 
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Príprava osnovy diplomovej práce, informačný prieskum – odovzdanie školiteľovi diplomovej práce
Výsledky vzdelávania: 
Študent si vyberie tému diplomovej práce a spolu so školiteľom si stanoví stratégiu prípravy diplomovej práce (časový plán), pripraví  pracovnú osnovu diplomovej práce, predloží hlavný cieľ práce a urobí informačný prieskum. 
Stručná osnova predmetu: 
Oboznámenie sa s vnútornými predpismi týkajúcimi sa prípravy diplomovej práce.
Oboznámenie sa so základnými etapami prípravy diplomovej práce.
Voľba témy diplomovej práce.
Stratégia prípravy diplomovej práce (časový plán).
Pracovná osnova diplomovej práce, predloženie hlavného cieľa práce.
Informačný prieskum – hľadanie dokumentov súvisiacich s témou.
Konzultácie.


Odporúčaná literatúra: 

U každého študenta individuálne podľa zadania diplomovej práce.

Vnútorný predpis č. 12/2013  Smernica rektora  Univerzity Komenského v Bratislave  o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis. 43/2013 Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Hanáček J, Javorka K a kol.: Základy vedeckovýskumnej práce, Osveta, Martin, 2008, 216 s. ISBN 8080632816.

Meško D, Katuščák D a kol.: Akademická príručka, Osveta, Martin, 2005, 496 s. ISBN 8080632006.

Katuščák D: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, Enigma Publishing, s.r.o., Nitra, 2007, 162 s. ISBN 8089132454.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: --- 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A:  0 %, B:  0 %, C: 0 %, D:  0%, E:  0%, FX:  0%, ABS0:  0%  
Vyučujúci: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Mária Janíčková, PhD. a jednotliví vedúci diplomových prác
Dátum poslednej zmeny: 20. 01. 2017
Schválil: doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.




Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: J-S-ZL-070
Názov predmetu:  Seminár k diplomovej práci 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                               Rozsah (v hodinách) – 50 h
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 1 kredit
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9. semester
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.) 
Podmieňujúce predmety: J-S-ZL-058 Seminár k diplomovej práci 1
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Odovzdanie definitívnej osnovy práce.
Výsledky vzdelávania: 
Študent vie vybrať relevantné dokumenty a informácie týkajúce sa stanovenej témy práce, vie pracovať s literatúrou a správne ju citovať. Vie zhromažďovať a spracovať výskumný materiál (podľa zamerania práce).

Stručná osnova predmetu: 

Podrobné oboznámenie sa s obsahom dokumentov získaných v informačnom prieskume, čítanie, študovanie.
Výber relevantných dokumentov a informácií na ďalšie spracovanie.
Spôsoby citovania. 
Metóda vypracovania diplomovej práce (zhromažďovanie a spracovanie materiálu) podľa zamerania práce.
Tvorba práce – definitívna osnova práce, rozvrhnutie materiálu do obsahovo súvisiacich celkov.
Samostatná výskumná práca študentov.
Konzultácie. 

Odporúčaná literatúra: 

U každého študenta individuálne podľa zadania diplomovej práce.

Vnútorný predpis č. 12/2013  Smernica rektora  Univerzity Komenského v Bratislave  o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis. 43/2013 Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Hanáček J, Javorka K a kol.: Základy vedeckovýskumnej práce, Osveta, Martin, 2008, 216 s. ISBN 8080632816.

Meško D, Katuščák D a kol.: Akademická príručka, Osveta, Martin, 2005, 496 s. ISBN 8080632006.

Katuščák D: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, Enigma Publishing, s.r.o., Nitra, 2007, 162 s. ISBN 8089132454.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: --- 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A: 0%, B: 0%, C:  0%, D:  0%, E:  0%, FX:  0%, ABS0:  0%  
Vyučujúci: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. , MUDr. Mária Janíčková, PhD. a jednotliví vedúci diplomových prác
Dátum poslednej zmeny: 20. 01. 2017
Schválil: doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.




Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: J-S-ZL-079
Názov predmetu:  Seminár k diplomovej práci 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                               Rozsah (v hodinách) – 50 h
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 1 kredit
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10. semester
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.) 
Podmieňujúce predmety:  J-S-ZL-070 Seminár k diplomovej práci 2
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Naplnenie jednotlivých častí osnovy práce materiálom zo štúdia a/alebo výskumu (podľa zamerania práce).
Výsledky vzdelávania: 
Študent vie vybrať relevantné dokumenty a informácie týkajúce sa stanovenej témy práce, vie pracovať s literatúrou a správne ju citovať. Vie zhromažďovať a spracovať výskumný materiál (podľa zamerania práce). Študent vie samostatne tvoriť text práce po formálnej aj obsahovej stránke.

Stručná osnova predmetu: 

Podrobné oboznámenie sa s obsahom ďalších dokumentov získaných v informačnom prieskume, čítanie, študovanie.
Výber relevantných dokumentov a informácií na ďalšie spracovanie.
Kompletizácia  zoznamu bibliografických odkazov.
Tvorba práce – naplnenie jednotlivých častí definitívnej osnovy práce materiálom zo štúdia a výskumu (podľa zamerania práce); tvorba textu práce.
Príprava dokumentácie k práci – zoznam bibliografických odkazov, ilustrácií, tabuliek.
Samostatná výskumná práca študentov – podľa zamerania práce.
Konzultácie. 
Odporúčaná literatúra: 

U každého študenta individuálne podľa zadania diplomovej práce.

Vnútorný predpis č. 12/2013  Smernica rektora  Univerzity Komenského v Bratislave  o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis. 43/2013 Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Hanáček J, Javorka K a kol.: Základy vedeckovýskumnej práce, Osveta, Martin, 2008, 216 s. ISBN 8080632816.

Meško D, Katuščák D a kol.: Akademická príručka, Osveta, Martin, 2005, 496 s. ISBN 8080632006.

Katuščák D: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, Enigma Publishing, s.r.o., Nitra, 2007, 162 s. ISBN8089132454.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: --- 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A:  0%, B:  0%, C: 0 %, D: 0 %, E: 0 %, FX: 0 %, ABS0: 0 %  
Vyučujúci: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. , MUDr. Mária Janíčková, PhD. a jednotliví vedúci diplomových prác
Dátum poslednej zmeny: 20. 01. 2017
Schválil: doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.


