Interná smernica č. 6/ 2011
Zásady a kritériá
udeľovania „Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a
odbornú činnosť“

Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) za študentskú
vedeckú a odbornú činnosť (ďalej len „ŠVOČ“) sa udeľuje každoročne v júni ako ocenenie
študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave za najlepšie študentské práce, ktoré boli
prezentované vo fakultných kolách ŠVOČ v príslušnom akademickom roku v súlade
s „Pravidlami pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave“ (§ 2 bod 8
písm. b).
Zásady udeľovania ceny
1. Návrhy na ocenenie predložia fakulty, na ktorých sa uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ
do 15. mája príslušného akademického roku. Každá fakulta môže nominovať jednu
prácu za 1. stupeň štúdia a jednu prácu za 2. stupeň štúdia.
2. Návrhy podpísané prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium, resp. iným
zodpovedným pracovníkom musia obsahovať:





originál práce ŠVOČ navrhnutej na ocenenie,
posudok vedúceho práce a posudok oponenta práce,
správu z konania fakultného kola ŠVOČ,
číslo účtu, telefonický a e-mailový kontakt na študenta, ktorého práca je
navrhnutá na Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ.

Kritéria oceňovania a spôsob hodnotenia
1. Pre posudzovanie návrhov na ocenenie prác ŠVOČ menuje rektor EU v Bratislave
svoj poradný orgán, ktorým je komisia pre udeľovanie Ceny rektora EU v Bratislave
za študentskú vedeckú a odbornú činnosť.
2. Členmi komisie pre udeľovanie Ceny rektora EU v Bratislave za študentskú vedeckú a
odbornú činnosť sú: prorektor pre vedu a doktorandské štúdium, prodekani pre vedu
a doktorandské štúdium a vedúci celouniverzitných výskumných pracovísk.
3. Kritériá hodnotenia:






celková odborná úroveň práce,
aktuálnosť spracovanej témy práce,
primeranosť použitej literatúry pri spracovaní práce,
individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce,
predložené posudky vedúceho práce a oponenta.

4. Hodnotenie prác ŠVOČ uskutoční komisia najneskôr do 15. júna príslušného
akademického roku. Každý člen komisie má jeden hlas, ktorý udelí práci, ktorú
navrhuje na udelenie ceny. Poradie prác sa zostaví na základe spočítania hlasov, ktoré
jednotlivé práce získali pri hlasovaní. Poradie súťažných prác je predložené rektorovi
EU v Bratislave na schválenie.
5. Študentom, ktorých práce ŠVOČ sa umiestnili na prvých troch miestach v
jednotlivých kategóriách (1. stupeň štúdia, 2. stupeň štúdia), bude udelené jednorazové
motivačné štipendium v nasledovnej výške:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

400,- Eur
200,- Eur
100,- Eur.

V prípade viacerých autorov jednej práce, každému z nich bude udelená alikvotná časť
jednorazového motivačného štipendia prislúchajúceho umiestneniu danej práce. Ak sa
na niektorom z miest umiestni viac prác, autorovi (autorom) každej z nich bude
udelené jednorazové motivačné štipendium v plnej výške zodpovedajúcej umiestneniu
práce.
Tieto Zásady a kritéria udeľovania „Ceny rektora EU v Bratislave za študentskú vedeckú a
odbornú činnosť“ boli schválené vo vedení EU v Bratislave dňa 15.6.2011 a nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia v Kolégiu rektora EU v Bratislave.
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