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Šablony V Š prací

Knihovna PF UK spravuje rozsáhlý fond vysokoškolských kvalifika čních prací (dále jen V ŠKP)  d
diserta čních. Ve fondu knihovny jsou VŠKP v papírové podob ě uchovávány v ždy posledních 5 let, st

Diplomové práce

do Archivu UK . Od 1. ledna 2006 předepisuje novela vysoko školského zákona v šem vysokým školá

Diserta ční práce

VŠKP prost řednictvím databáze.

Rigorózní práce

Informace o zp řístup ňování obhájených V ŠKP
Papírové exemplá ře – ulo ženy ve skladu knihovny, jsou p ůjčovány pouze k prezen čnímu studiu.
Elektronické verze plných text ů  Digitální repozitá ř UK  v repozitá ři jsou záv ěrečné práce

Anketa

plných text ů je voln ě přístupné bez nutnosti p řihlá šení. Pro p řístup k pracem s omezeným přístupe
přihla šování ú čty UK, resp. federativní autentizace.

Anketa:

Bibliografické záznamy obhájených V ŠKP  obsa ženy v Katalogu PF UK . Pokud je k záznamu

Jak často chodíte do na ší knihovny

elektronická verze plného textu, lze ji zobrazit p římo z katalogu.

během semestru?
Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

Související odkazy
Opat ření d ěkana č. 17/2017  o záv ěrečných pracích, šablony jsou sou částí opat ření
Opat ření rektora č. 13/2017  zp řístupn ění elektronické databáze záv ěrečných prací
Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkou šky na PF UK
Pravidla pro organizaci studia na PF UK  účinnost od 1.10.2017
Rigorózní řád UK
Opat ření d ěkana č. 6/2017  k provedení Rigorózního řádku UK
Zákon č. 111/1998 Sb.  O vysokých školách a o zm ěně a dopln ění dal ších zákon ů (zákon o vysokých
Ústav d ějin UK a Archiv UK

Rychlé odkazy

Open Access Theses and Disertations  neomezený online p řístup do diplomových a dizerta čních pra
celém sv ětě, na více ne ž 800 vysokých školách , univerzitách a výzkumných institucí ch.

Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//kvalifikacni  prace  1404042548.html

Provozní a výpůjční řád
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