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Návrh uznesenia
Akademický senát UK
schvaľuje
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácia o prerokovaní materiálu
Pedagogickou komisiou AS UK
Výňatok zo zápisnice z 2. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK dňa 12.10.2016

(...)
Bod č. 2:

Informácia pani prorektorky RNDr. Z. Kovačičovej, PhD. o zdôvodnenej
potrebe prerokovať niektoré možnosti zmien v ŠP UK (najmä čl. 28 – celkové
hodnotenie štúdia).

V rámci bodu č. 2 vystúpila najskôr s dôležitými informáciami pani prorektorka RNDr. Z.
Kovačičová, PhD., ktorá informovala komisiu o potrebe prediskutovať nové podnety, ktoré sa
objavili v súvislosťou s platným ŠP UK a týkajú sa predovšetkým udeľovania kreditov za štátne
záverečné skúšky. Na základe niektorých pripomienok zo strany študentov, ktorí napríklad neboli
vyznamenaní, lebo do váženého študijného priemeru neboli započítané kredity za štátne záverečné
skúšky (tak ako to platí v súčasnom ŠP), pani prorektorka otvorila túto diskutabilnú otázku za
účelom premyslenia daného stavu a prípadného návrhu na zmenu v existujúcom ŠP. V diskusii
odznelo viacero návrhov a pripomienok (napr. čo môže študentov poškodiť a čo nie, aká je výška
kreditov jednotlivých štátnych skúšok), pričom hlavnou otázkou tiež bolo, či takéto podnety sú
dostatočným dôvodom na celú procedurálnu zmenu v ŠP, alebo sa dajú ošetriť formou dodatkov.
Vzhľadom na to, že sa očakáva aj prijatie nového vysokoškolského zákona (no jeho implementácia
bude vyžadovať určitý čas), bude v danom období zmysluplnejšie prediskutovať tieto otázky aj
v legislatívnej komisii a zvážiť možnosť navrhnúť dodatky k č. 27 a 28 ŠP.
Po ukončení diskusie vyzvala predsedníčka členov hlasovať o návrhu zaradiť otázku vecnej zmeny
v čl. 27 a 28 na prerokovanie v právnej komisii a paragrafovú verziu prekonzultovanú s pani
prorektorkou prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. pre legislatívu zaradiť na diskusiu do AS UK.
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Uznesenie č. 2:
Pedagogická komisia schválila návrh o vecnej zámene v čl. 27 a čl. 28 ŠP UK zaradiť na
prerokovanie v právnej komisii a po prekonzultovaní s pani prorektorkou prof. JUDr. Máriou
Patakyovou, PhD. pre legislatívu zaradiť na diskusiu do AS UK.

Vnútorné predpisy
Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. X/2016
schválený Akademickým senátom
Univerzity Komenského v Bratislave

Dodatok č. 3
k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave

Ročník 2016

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) v súlade s § 9
ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil dňa x. októbra 2016 vnútorný
predpis č. X/2016 Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „Študijný poriadok
UK“).
I.
Študijný poriadok UK sa mení nasledovne:
V čl. 28 odsek 2 znie:
„(2) Ak študent za celé štúdium vrátane predmetov štátnej skúšky dosiahol vážený študijný
priemer lepší alebo rovný 1,30 a celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel
s vyznamenaním“, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. a).“.
II.
Tento dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
schválenia v AS UK.
V Bratislave X. októbra 2016

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda AS UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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