SVOČ
Fakultná prehliadka prác ŠVOČ 2014
Oznamujeme Vám a zároveň Vás pozývame na fakultnú prehliadku prác ŠVOČ v sekciách organizovaných
na Ústave elektroniky a fotoniky:
4. Biomedicínske inžinierstvo
5. E-learning a web technológie v elektronike
12. Mikroelektronika a optoelektronika
13. Mikroelektronické systémy
14. Rádioelektronika

ktorá sa uskutoční dňa 29. apríla 2014.
Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia
FEI STU v Bratislave s prácou – formou odborného článku – ktorú vypracoval samostatne, alebo pod odborným
vedením, prípadne na inom odbornom pracovisku. Práca musí tématikou spadať do odboru Elektronika, alebo byť
aplikáciou tohto odboru v internetovom prostredí. Práca, ktorá bola vypracovaná pod dohľadom odborného
vedúceho, musí ním byť odporučená.
Organizačný výbor ŠVOČ na ÚEF:
Ing. Peter Benko, PhD. (miestnosť E-301, kl.872, peter.benko1@stuba.sk) – tajomník ŠVOČ na ÚEF, referent
ŠVOČ pre sekcie č. 5, č. 12, č. 13
Ing. Elena Cocherová, PhD. (miestnosť B-114, t. č. 60291 174, elena.cocherova@stuba.sk) – referent
ŠVOČ pre sekcie č. 4, č. 14
doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (miestnosť E-306, kl.754, lubica.stuchlikova@stuba.sk) – konzultant ŠVOČ
Prihlásenie sa do fakultného kola ŠVOČ 2014:
- do sekcií ŠVOČ organizovaných Ústavom elektroniky a fotoniky sa môžete prihlásiť do
10.4.2014 prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu peter.benko1@stuba.sk a kópie na
adresu elena.cocherova@stuba.sk.
- v e-maili pri prihlásení treba povinne uviesť tieto údaje:
Subject/Predmet: SVOC2014-Registracia
Autor(i): Vaše Meno a Priezvisko, Titul, Ročník, Študijný program, Identifikačné číslo, E-mail, (prípadne telefónne
číslo)
Názov príspevku (pri prihlásení stačí predbežný)

Vedúci práce (ak má autor príspevku odborného vedúceho): Meno a Priezvisko Vášho odborného vedúceho,
jeho tituly a ústav (pracovisko)
Názov sekcie, do ktorej by ste chceli byť zaradený
- v registračnom e-maili môžete uviesť aj Vaše číslo mobilného telefónu (tento údaj však nie je povinný)
Formát príspevku:

- všetky články musia byť vypracované v jednotnom formáte
- finálne verzie príspevkov je potrebné do 17.4.2014 (najneskôr do 24.4.2014) zaslať vo formáte *.doc
(kompatibilita Office Word 2003) na e-mailovú adresu referenta ŠVOČ príslušnej sekcie, alebo osobne
odovzdať referentovi ŠVOČ príslušnej sekcie (Ing. Peter Benko, PhD. / Ing. Elena Cocherová, PhD.).
V prípade nejasností, prosíme, obráťte sa priamo na tajomníka ŠVOČ na ÚEF Ing. Petra Benka, PhD., E
blok, miestnosť E-301, kl.872.
Ďalšie informácie ohľadom konania sa ŠVOČ na FEI STU ako aj Rámcové pravidlá študentskej vedeckej a
odbornej činnosti (platné pre STU) nájdete na web-stránke FEI STU.
Ocenenia účastníkov:







Práce všetkých účastníkov prehliadky ŠVOČ v sekciách organizovaných na Ústave elektroniky a
fotoniky odovzdané do 24.4.2014 budú uverejnené v zborníku ŠVOČ ÚEF 2014.
Všetci účastníci prehliadky po prezentácii dostanú certifikát o účasti na Fakultnej prehliadke prác ŠVOČ
a body na získanie internátu.
V každej sekcii najlepšia práca získa cenu dekana a ďalšie práce môžu získať diplom dekana.
Všetci účastníci majú tiež šancu získať vecné ocenenia a ďalšie finančne honorované ceny od
sponzorov.
Víťazné práce a práce odporučené komisiou budú zverejnené v zborníku na CD s ISBN a následne
budú zaradené do publikačnej činnosti ústavov.

