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Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Smernica o náležitostiach podiplomových prác študentov podiplomových štúdií / profesijného vzdelávania na IPE Management School – Paris (ďalej len „smernica") upravuje jednotný postup pri vypracovaní podiplomových prác realizovaných študentmi IPE Management School – Paris a  Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach (ďalej len „VŠBM“). 
Účelom smernice je odporúčanie pre formálnu úpravu podiplomových v súlade s medzinárodnými normami a štandardami.


ČI. 2
Základné ustanovenia
Autorom podiplomovej práce je študent vysokej školy. Podiplomová práca je samostatnou prácou študenta.
Školiace pracovisko je pracovisko vysokej školy alebo jej súčasť.
Čl. 3
Obsah Podiplomovej práce
Na účely tejto smernice sa podiplomovou prácou overuje zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Preukazuje sa ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie. V podiplomovej práci sa spracúvajú určité špecifické problémy príslušného odboru a prináša zvyčajne čiastkové poznatky v rámci odboru.
Podiplomová práca (ďalej len „práca") musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Žiadna z nich nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov.
Čl. 4
Zadávanie a schvaľovanie tém podiplomových prác


	Študent má právo vybrať si tému podiplomovej práce. Témy podiplomových prác vypíše prorektor pre vzdelávanie v stanovenom termíne, v spolupráci vyučujúcimi jednotlivých modulov.
	Študent môže navrhnúť vlastnú tému podiplomovej práce a vedúceho podiplomovej práce.
	Výber témy a vedúceho podiplomovej práce potvrdí študentovi garant štúdia v stanovenom termíne.
	Témy podiplomových prác sú vypísané tak, aby boli v súlade s vyučovanými modulmi. Podiplomová práca spravidla obsahuje teoretickú a analytickú (aplikačnú) časť. Z názvu práce musí byť jasné, čo je základným cieľom (zámerom) práce. Názov práce je spravidla špecifikovaný problémovo a odpovedá na otázku čo sa bude v práci riešiť. Názov by nemal obsahovať konkrétny názov subjektu a spravidla priblíži v akom odvetví bude práca riešená. Vedúci podiplomovej práce po dohode so študentom vypracuje Zadávací list, ktorý obsahuje presný názov a anotáciu práce.


Čl. 5
Formálna úprava a štruktúra podiplomových prác
	Formálna úprava prác musí vychádzať zo štandardov:
	STN 01 6910:1999 Pravidlá písania a úpravy písomností,
	STN ISO 2145:1997 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov,
	ISO 7144 Documentation - Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia - Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov].
	STN ISO 690: 2012. Informácie a dokumentácia.

STN ISO 214: 1998, Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu.
	Práca sa vypracúva spravidla v slovenskom jazyku v prvej osobe množného čísla.
Práca musí spĺňať tieto formálne požiadavky:
	Je vytlačená na jednej strane listu počítačovou tlačou na bielom papieri formátu A4 (297 mm x 210 mm) čiernym písmom tak, aby bola dobre čitateľná.
	Typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 bodov a je jednotný v celej práci. Na sprehľadnenie práce sa využíva jej logické členenie na kapitoly a podkapitoly. Veľkosť písma pri označovaní kapitol je pre kapitolu 16 bodov, pre podkapitolu 14 bodov.
	Nastavenie strany - okraje zľava 3,5 cm, sprava 2,5 cm, zhora a zdola 2,5 cm. Orientácia strany je na výšku, formát A4. Riadkovanie v celej práci je 1,5. V poznámkach pod čiarou alebo za textom je riadkovanie 1, veľkosť písma je maximálne 10 bodov.
	Práca má štandardnú úpravu a má rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru v zmysle všeobecných predpisov.
	Do rozsahu práce sa rátajú strany začínajúce úvodom a končiace záverom práce.
	Rozsah práce určuje zadávateľ práce, pričom odporúčaný rozsah  odpovedá závažnosti spracovanej témy.
	Strany práce sa číslujú nepretržite arabskými číslicami. Číslo strany sa umiestni v dolnej časti strany v strede. Strany sa číslujú rovnakým typom písma a rovnakou veľkosťou ako text práce. Titulný list, zadanie a abstrakty, sa do stránkovania počítajú ale číslo sa na ne nepíše. Prvé číslo strany sa uvedie na prvej strane za obsahom. Prílohy sa stránkujú priebežne ako súčasť textu. Ak sú prílohami samostatné dokumenty, číslujú sa osobitne. Celostránkové obrázky sa do stránkovania hlavnej časti práce započítavajú, aj keď na nich nie sú uvedené čísla stránok. Stránkovanie je niečo iné ako rozsah práce. Stránky sa môžu číslovať, ale nemusia sa počítať do rozsahu práce.

Práca musí spĺňať medzinárodne rešpektované formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na použitú literatúru podľa ISO 690:2012. Odporúča sa používať predovšetkým systém mena a dátumu.
Podiplomová práca má tieto hlavné časti a v práci nasledujú po sebe v uvedenom poradí:
	úvodná časť
	hlavná textová časť

prílohy.

ÚVODNÁ ČASŤ
V úvodnej časti práce sa každá položka uvádza na samostatnom hárku papiera. Úvodnú časť práce tvorí:
obal (príloha A) obsahuje:
	názov vysokých škôl,
názov podiplomovej práce,
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly  
 	autora,
	rok predloženia.

titulný list (príloha B) obsahuje:
	názov vysokej školy,

názov podiplomovej práce,
	označenie Podiplomová práca
	meno, priezvisko akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 
	autora,
	meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly vedúceho podiplomovej práce,
	miesto a rok predloženia.

zadanie podiplomovej práce
Je to dokument, ktorým škola vystaví študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním podiplomovej práce. Zadanie obsahuje:
	názov podiplomovej práce,

meno a priezvisko s titulmi študenta,
meno a priezvisko s titulmi vedúceho podiplomovej práce
	anotáciu podiplomovej práce,
	jazyk, v ktorom sa práca vypracuje,
	dátum schválenia zadania
abstrakt v štátnom jazyku (príloha C)
Je povinnou súčasťou každej podiplomovej a kvalifikačnej práce. Umiestňuje sa hneď za zadaním podiplomovej práce na samostatnú novú stranu. Abstrakt je krátka, výstižná charakteristika podiplomovej práce. Pripravuje ho sám autor, aby pomohol čitateľovi rýchlo sa oboznámiť s obsahom práce. Za označením Abstrakt sa uvádza bibliografická identifikácia práce, ktorá obsahuje:
	meno a priezvisko autora s titulmi,

názov práce,
názov vysokej školy,
meno a priezvisko s titulmi vedúceho práce,
miesto a dátum určené na odovzdanie práce
počet strán práce,
počet znakov s medzerami v práci
Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov.
Súčasťou abstraktu sú kľúčové slová. Každé kľúčové slovo sa začína veľkým písmenom a po ňom nasleduje bodka.

abstrakt v anglickom jazyku na samostatnej strane

obsah je povinná časť práce. Píše sa na novú stranu. Obsahuje názvy hlavných kapitol a podkapitol  a iných častí práce s číslami strán. Odporúča sa vytvoriť tzv. interaktívny obsah, ktorý je praktický, prehľadný a dodáva práci vyššiu úroveň. Ak sa v práci nachádzajú číslované časti kapitol a podkapitol je potrebné číslovať maximálne do tretej úrovne (napr. 1; 1.1; 1.1.1;)
zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek, grafov (nepovinné)
Ak sa v práci nachádzajú ilustrácie, tabuľky a grafy, uvádza sa úplný zoznam ich názvov tak, ako sa použili v práci. Pri každej položke je číslo strany, kde sa nachádza. Najprv sa píše „Zoznam ilustrácií", potom nasleduje „Zoznam tabuliek" a podobne. Každý zoznam na samostatnú stranu. V texte sa tabuľky označujú číslom a názvom nad tabuľkou. Zdroj tabuľky je umiestnený pod tabuľkou. Obrázky, grafy, schémy, ilustrácie sa popisujú pod obrázky spolu s poradovým číslom a názvom. Pod popis sa uvádza zdroj.
V prípade, že zdroj nie je uvedený, znamená, že ich autorom je pisateľ podiplomovej práce. Túto skutočnosť nie je potrebné explicitne uvádzať.

zoznam skratiek a značiek (nepovinné)
Ak sa v práci nachádzajú značky, symboly, skrátené názvy, alebo akékoľvek termíny, ktoré nie sú bežné a pre čitateľa nie hneď zrozumiteľné, musia byť vysvetlené v tejto časti práce. Zoznam sa vypracuje na samostatnej strane. V samotnom texte práce sa každá skratka alebo symbol musí vysvetliť pri prvom uvedení (výskyte).

slovník (nepovinné)
HLAVNÁ TEXTOVÁ ČASŤ
Hlavnú textovú časť podiplomovej práce tvoria nasledujúce časti:
a) ÚVOD sa vzťahuje na obsah spracovanej témy a uvádza čitateľa do problematiky. Úvod má slúžiť ako prvá komplexná informácia o práci, preto v ňom autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom podiplomovej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo sa rozhodol danú tému spracovať a prečo je pre neho dôležitá. Nevyhnutnou súčasťou úvodu je:
Cieľ práce - jasne a výstižne charakterizuje predmet riešenia. Je stanovený tak, aby bolo možné merať a hodnotiť jeho dosiahnutie. Cieľ práce korešponduje s názvom práce. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa. Nadpis Úvod sa nečísluje. Ak je ako časť práce číslovaný, potom má číslo 0 - nula (0 Úvod). Úvod tvorí maximálne 10% rozsahu práce.

JADRO je hlavná časť práce a zvyčajne je členené na kapitoly a podkapitoly. Každá nová kapitola sa začína na novej strane. Formálna úprava písania nadpisov je v celej práci jednotná. Podiel tejto časti práce tvorí približne 80 % celého obsahu práce.
ZÁVER, autor v ňom stručne zhrnie dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom. Závery obsahovo a logicky nadväzujú na spracovávanú tematiku práce. Záver tvorí do 10 % rozsahu práce.
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Musia sa tu zaznamenať všetky zdroje, ktoré autor použil v práci. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte práce (príloha E).
PRÍLOHY (nepovinné)
Súčasťou práce môžu byť prílohy. Pred ich zaradením na konci práce je strana so zoznamom príloh s označením Zoznam príloh.
Do príloh sa podľa úvahy autora práce zaraďujú informácie, ktoré širšie a hlbšie vysvetľujú a dokresľujú metódy a techniky uvádzané v hlavnom texte.
Každá príloha sa začína na novej strane a je označená samostatným veľkým písmenom (Príloha A, Príloha B...). Súčasťou tohto označenia je slovo „Príloha" a názov prílohy. Strany príloh sa neoznačujú číslom. Ak sú prílohami samostatné dokumenty, číslujú sa osobitne.


Čl. 6
Citácie a bibliografické odkazy
	Citácia je text, ktorý je úplne prevzatý z iného zdroja. Píše sa zvyčajne v úvodzovkách a kurzívou. V citácii je možné vynechať časť textu len vtedy, ak sa tým nezmení význam citovaného textu. Vynechaná časť sa označí hranatými zátvorkami medzi ktorými sú tri bodky.
	Pri citovaní je dôležitá etika citovania ako aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania etickej normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania vyjadruje, či a ako správne, podľa normySTN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie., autor spája miesta v texte so záznamami o dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických odkazov.
	Pri podiplomových prácach sa môžu použiť tri metódy citovania

	systém mena a dátumu (harvardský systém), pri ktorom sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora, alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, v zátvorkách za nim sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vo vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.
	číselný systém, kde sa v texte uvádzajú čísla v okrúhlych alebo hranatých zátvorkách, alebo ako horné indexy. Čísla odkazujú na informačný zdroj tak, ako bol po prvý raz uvedený v texte. Citácie z rovnakého zdroja majú rovnaké čísla. Za zátvorkou sa môžu uviesť čísla strán, na ktoré text odkazuje. Zoznam bibliografických odkazov je usporiadaný v číselnom poradí.
	 priebežné poznámky využívajú odkazy vo forme horného indexu, okrúhlych alebo hranatých zátvoriek. Pre každú citáciu je použité nové číslo odkazu. Metóda citovania formou priebežných poznámok obsahuje kompletnú citáciu citovaného dokumentu, aby bolo možné citovaný dokument bez problémov identifikovať a nájsť. Pri tejto metóde norma STN ISO 690:2012 síce nevyžaduje zoznam bibliografických odkazov, ale pri písaní MSc. podiplomových prác sa odporúča zoznam bibliografických odkazov pre každý zo spôsobov citovania. Príklady jednotlivých metód citovania sú uvedené v prílohe D.

Uprednostňovanou metódou odkazovania je systém podľa mena a dátumu.
4. Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého prvku (údaja), za ktorým nasleduje rok vydania dokumentu. Za ním v prípade potreby nasledujú malé písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania. Všetky citácie a parafrázy použité v práci musia byť uvedené v zozname bibliografických odkazov.
Čl. 7
Zber, evidencia podiplomových prác
Podiplomové práce sa predkladajú v tlačenej forme v 3 výtlačkoch, zviazané v pevnej väzbe (nie hrebeňovej) spravidla čiernej farby s zlatým písmom tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať. Študent odovzdá dva exempláre. Študent priloží elektronickú verziu podiplomovej práce vo formáte rtf a pdf a prezentáciu k ohajobe napálenú na CD nosiči ku každej tlačenej verzii. Elektronická verzia podiplomovej práce musí byť identická s vytlačenou formou podiplomovej práce.
Obhajoba podiplomovej práce sa uskutočňuje pred komisiou a trvá cca 15 minút, respektíve podľa pokynov komisie. K obhajobe podiplomovej práce si študent musí pripraviť prezentáciu v PowerPoint-e alebo inom prezentačnom programe. Prezentácia má byť stručná a prehľadná, zložená z maximálne 10 snímkov (sekvencií).
Čl. 8
Archív vysokej školy
	Archivuje tlačené verzie obhájených podiplomových prác vytvorených na vysokej škole.
	Archivuje elektronické verzie podiplomových prác a ich prezentácie vytvorené na vysokej škole.

ČI. 9
Autor podiplomovej práce
	Vypracúva podiplomovú prácu podľa vnútorných predpisov vysokej školy a v súlade s touto smernicou.
	Rešpektuje autorské práva a zodpovedá za originalitu podiplomovej práce.
	Odovzdáva podiplomovú prácu v tlačenej podobe v dvoch výtlačkoch v lehote určenej harmonogramom.
	Zodpovedá za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie podiplomovej práce.

ČI. 11 Podiplomové ustanovenia
1. Táto smernica je platná a účinná od 1.10.2017
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA, LL.M		 		     	       	
poverený  rektor VŠBM v Košiciach					
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Príloha A: Obal


VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH 
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meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autoraPríloha B: Titulný list
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH 
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Vedúci podiplomovej práce: meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly









miesto a rok predloženia
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autor

Príloha C: Abstrakt 
ABSTRAKT
TOBIAŠOVÁ, Daniela: Strategický manažment v oblasti ochrany osôb a majetku. [podiplomová práca MSc.]. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a a IPE Management School - Paris,  Vedúci práce: Ing. Daniela Malá, PhD.; VŠBM v KE , 2017, 30 s.
Text abstraktu začiatok	
Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu,	Text abstraktu koniec.


Kľúčové slová:
Veda. Výskum. Inovácie. Výrobné podniky. Týždeň vedy a techniky. Dlhodobý zámer Slovenskej republiky. 


ABSTRACT
TOBIAŠOVÁ, Daniela: Strategic management for the protection of persons and property. [Diploma thesis MSc.]. University of Security Management in Košiciach a a IPE Management School - Paris,  Supervisor: Ing. Daniela Malá, Ph.D.; USM in Košice, 2017, 30 pgs.
The thesis includes .....
Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu, Text abstraktu,	Text abstraktu koniec.

Key words:
Research. Innovation. Manufacturing enterprises. Strategy.

Príloha D: Vzor citovania v texte práce 
Systém mena a dátumu
... „fondov v jednotlivých historických obdobiach odráža zápas o realizáciu základných cieľov školskej politiky daného obdobia, a preto predstavujú dôležitú materiálnu základňu pre súčasný pokračujúci interdisciplinárny výskum knižnej kultúry, pedagogiky, dejín školstva na Slovensku." (Robová 2003, s.120)
...."Úlohou škôl bolo zabezpečiť jazykové vzdelanie pomocou čítania diel antických autorov a latinskej protestantskej cirkevnej literatúry." (Čišovský 2012; Nádej 2003)
Podľa Katuščáka (2007, s. 53) je „abstrakt krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu."
Číselný systém
„Kniha sa v tomto období, popri svojich vznešenejších úlohách a poslaniach, stala v prvom rade tovarom a práve v tomto čase sa začal vytvárať celoeurópsky knižný trh, [...] ktorý samozrejme veľmi rýchlo ovládol aj naše územie" [1]
Knižnice z obdobia začiatku 16. do polovice 18 storočia môžeme rozdeliť na dve základné skupiny: súkromné a inštitucionálne... [2, s.13 - 15]
Metóda priebežných poznámok
Zhluková analýza (Cluster Analysis - CA)STANKOVIČOVÁ, I., M. VOJTKOVÁ, 2007. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Bratislava: Iura Edition. s. 44 - 47. ISBN 978-80-8078-152-1. predstavuje „súbor matematických a štatistických techník využívaných na identifikáciu skupín, tzv. zhlukov ".








Príloha E: Príklady popisu dokumentov a vzor Zoznamu bibliografických odkazov
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690: 2012
Knihy / Monografie
Prvky popisu:
AUTOR, rok vydania. Názov: podnázov (nepovinný). Vydavateľské údaje (miesto: vydavateľ). ISBN.
Ak sú viacerí autori oddeľujú sa čiarkou, alebo sa uvedie iba prvý autor a za ním nasleduje skratka a kol., a iní alebo et al. V prípade viacerých autorov sa uvádza prvé meno autora v poradí priezvisko, krstné meno alebo jeho skratka, čiarka a všetci ostatní autori sa uvádzajú podľa pravidiel slovenského jazyka, teda krstné meno alebo jeho skratka a priezvisko.
Príklady:
OLÁH, V., 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. ISBN 80-8094046-0.
TIMKO, J., P. SIAKEL a J. TURŇANSKÝ, 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava: Veda. ISBN 80-224-0834-4.
HORVÁTH, J. a kol., 1999. Anatómia a biológia človeka. Bratislava: Obzor. ISBN 80-0700031-5.
	Článok v časopise
Prvky popisu:
AUTOR, rok vydania. Názov článku. In: Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). Ročník, číslo, rozsah strán. ISSN.

Príklady:
STEINMAJEROVÁ, J., 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In: Pedagogická revue. Roč. 2, č. 3, s. 8-16. ISSN 1335-1982.
BENČIČ, J. et al., 2009. A better cosine approximate solution to pendulum equation. In: International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Vol. 40, no. 2, p. 206-215. ISSN 0020-739X.
KUDIAKOVÁ, Anna, 2001. Významná personálna bibliografia. In: Knižnica [online]. Roč. 2, č. 11 - 12, s. 662 [cit. 15. júna 2013]. ISSN 1336-0965. Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Kniznica/11_12_2001/662.pdf

Pri citácii článku v časopise možno použiť aj skrátenú americkú formu odkazu. Ak by predchádzajúci článok nebol uvedený na internete, ale bol by dostupný v tlačenej verzii, potom by sme ho mohli uviesť nasledujúcim spôsobom:
KUCIANOVÁ, Anna, 2001. Významná personálna bibliografia. In: Knižnica. 2001, 2(11-12), 662.
	Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
AUTOR, rok. Názov článku. In: AUTOR, Názov zborníka. Miesto vydania: Vydavateľ, rozsah strán (strana od-do). ISBN.

Príklady:
ZEMJANEK, P., 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In: 9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, s. 262-268. ISBN 80-7157524-0.
GÁBRIŠ, T., 2005. Návrh obchodnoprávnej úpravy regnikolárnej deputácie in iudicis. In: K. SCHELLE a L. VOJÁČEK, eds., Stát a právo v období absolutismu: sborník. Brno: Masarykova univerzita, s. 341-345.
KUCIANOVÁ, A., 2005b. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In: Bibliografický zborník 2000 - 2001. [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, s. 136139 [cit. 24. septembra 2013]. Dostupné z: http://www.snk.sk/nbuu/Zbornik_2000_2001.pdf
	Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
AUTOR, rok vydania. Názov práce: označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania: Názov vysokej školy.

Príklad:
MIKULÁŠOVÁ, M., 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl: diplomová práca. Nitra: UKF.
	Výskumné správy
Prvky popisu:

AUTOR, rok. Názov práce: druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania: Názov inštitúcie.
Príklad:
BAUMGARTNER, J. a kol., 2001. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat: výskumná správa. Nitra: VUŽV.
Normy Popis prvku:
Označenie normy, rok vydania. Názov normy.
Príklad:
STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.




VZOR
Systém mena a dátumu 
Zoznam bibliografických odkazov
Bibliografické odkazy sa vytvárajú v abecednom poradí podľa priezviska autora.
HORVÁTH, J. a kol., 1999. Anatómia a biológia človeka. Bratislava: Obzor. ISBN 80-0700031-5.
OBERMAJER, V., 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. ISBN 808094-046-0.
ZEMJANEK, P., 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In: 9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, s. 262-268. ISBN 80-7157524-0
.
Číselný systém
Bibliografické odkazy sa vytvárajú podľa čísel, ktoré sú priradené jednotlivým odkazom v texte.
	OBERT, V., 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. ISBN 80-8094046-0.
	KUCIAKOVÁ, A., 2005b. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In: Bibliografický zborník 2000 - 2001. [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, s. 136139 [cit. 24. septembra 2013]. Dostupné z: http://www.snk.sk/nbuu/Zbornik_2000_2001.pdf
	BAUMGARTNER, J. a kol., 2001. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat: výskumná správa. Nitra: VÚŽV.


Priebežné poznámky
Pri tejto metóde citovania je možné vytvárať zoznam bibliografických odkazov abecedne podľa priezviska autora ako pri metóde číselného systému.

