USMERNENIE DEKANA PRIF UK
o úprave kritérií mimoriadnych aktivít študenta pre potreby prideľovania ubytovania
v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave v rámci študijných
programov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V súlade s § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), a Smernicou rektora
UK, Vnútorný predpis č. 8/2017, ktorou sa upravuje ubytovací proces na Univerzite Komenského v
Bratislave (ďalej len „smernica rektora“) vydal dekan PriF UK dňa 2. mája 2017 toto usmernenie.
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto usmernenie upravuje pravidlá, na základe ktorých sa študentom PriF UK pri prideľovaní
ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK určí bodové hodnotenie podľa kritérií mimoriadnych
aktivít v súlade s článkom 8 a článkom 10 smernice rektora.

Čl. 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Aktuálny akademický rok je akademický rok, v ktorom sa podávajú a vyhodnocujú žiadosti o
pridelenie ubytovania pre nasledujúci akademický rok.
(2) Nasledujúci akademický rok je akademický rok, ktorý nasleduje po aktuálnom akademickom roku.
(3) Pokračujúci študent je študent dennej formy štúdia bakalárskeho, magisterského, spojeného prvého
a druhého stupňa alebo doktorského študijného programu fakulty UK, ktorý
je v aktuálnom akademickom roku zapísaný na štúdium a v nasledujúcom akademickom roku
bude pokračovať v štúdiu zápisom do ďalšej časti študijného programu,
b) v nasledujúcom akademickom roku pokračuje v štúdiu v magisterskom stupni štúdia, alebo
c) ktorý má v aktuálnom akademickom roku prerušené štúdium a od začiatku nasledujúceho
akademického roka bude pokračovať v štúdiu opätovným zápisom.
a)

(4) Prijatý uchádzač je osoba, ktorá je v nasledujúcom akademickom roku prijatá na dennú formu
štúdia bakalárskeho, spojeného prvého a druhého stupňa alebo doktorského študijného
programu fakulty UK, alebo
b) štúdia magisterského študijného programu fakulty UK, ktorá študijný program bakalárskeho
stupňa štúdia absolvovala na inej vysokej škole.
a)

(5) Študentom je pokračujúci študent podľa odseku 3 a prijatý uchádzač podľa odseku 4.

Čl. 3
Mimoriadne aktivity študenta
Za mimoriadne aktivity študenta sa považujú najmä nasledovné druhy činností:
a) reprezentácia fakulty, Univerzity Komenského alebo Slovenskej republiky v študentských
vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach uznaných
fakultou, ktoré súvisia so študijným, vedeckým a výskumným zameraním fakulty,
b) aktívny a dobrovoľnícky podiel na činnosti, rozvoji a budovaní dobrého mena fakulty alebo
univerzity,
c) príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným
spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu
dobrého mena fakulty alebo univerzity.
Čl. 4
Hodnotenie mimoriadnych aktivít študenta
(1) Bodové hodnotenie mimoriadnych aktivít pokračujúceho študenta a prijatého uchádzača na
magisterské štúdium sa určí ako súčet:
a) 150 bodov, ak má študent publikovanú vedeckú prácu v časopise registrovanom v databázach
WOS a SCOPUS (potrebné dokladovať – primárne EPC),
b) 125 bodov, ak má študent publikovanú vedeckú prácu v domácom alebo zahraničnom
časopise mimo databáz WOS a SCOPUS (potrebné dokladovať – primárne EPC),
c) 125 bodov, ak je študent autorom (spoluautorom) vedeckej monografie, učebnice
alebo vysokoškolských skrípt (potrebné dokladovať – primárne EPC),
d) 100 bodov, ak sa študent aktívne zúčastnil na zahraničnej vedeckej konferencii resp. súťaži
(potrebné dokladovať– fotokópia),
e) 100 bodov, ak je študent členom študentskej časti akademického senátu fakulty/univerzity
alebo delegátom Študentskej rady vysokých škôl,
f) 100 bodov, ak študent reprezentuje fakultu v športovej alebo kultúrnej oblasti univerzitného
a vyššieho významu (potrebné dokladovať – fotokópia),
g) 75 bodov, ak sa študent aktívne zúčastnil aktuálneho ročníka ŠVK, alebo inej domácej
vedeckej konferencie (potrebné dokladovať – fotokópia),
h) 75 bodov, ak študent získal prvé miesto v rámci príslušnej kategórie na zahraničnej vedeckej
konferencii resp. súťaži (potrebné dokladovať – fotokópia),
i) 50 bodov, ak študent získal prvé miesto v rámci príslušnej kategórie na ŠVK alebo na inej
domácej vedeckej konferencii resp. súťaži (potrebné dokladovať – fotokópia),
j) 50 bodov, ak je študent darcom krvi (univerzitná a fakultná Kvapka krvi alebo potvrdenie
darcovstva krvi od Národnej transfúznej služby),
k) 25 bodov, ak sa študent aktívne zúčastnil Športového dňa PriF UK,
l) 0-100 bodov za Iné aktivity (posudzuje dekan alebo ním poverená komisia).

(2) Ak súčet bodových hodnotení študenta podľa ods. 1 čl. 3 je väčší než 200 bodov, bodové hodnotenie
mimoriadnych aktivít študenta sa určí ako 200 bodov.
(3) Body za formy mimoriadnych aktivít študenta uvedené v ods. e) a j) nemožno získať kumulatívne.
(4) Bodové hodnotenie mimoriadnych aktivít študenta možno prideliť iba za výsledky a činnosť počas
aktuálneho akademického roka.
(5) Body nie je možné prideliť za činnosť, ktorá bola súčasťou pracovnoprávneho vzťahu študenta
s fakultou alebo s univerzitou.
(6) Bodové ohodnotenie priznáva Ubytovacia komisia PriF UK, poverená dekanom fakulty na základe
predložených dokumentov, resp. potvrdení študenta.
(7) Iné formy mimoškolskej činnosti študenta podľa tejto smernice je študent povinný Ubytovacej
komisii PriF UK preukázať hodnoverným spôsobom zodpovedajúcim povahe činnosti.
(8) Podklady potrebné pre udelenie bodov za aktivity je študent povinný dodať na študijné oddelenie
fakulty najneskôr do termínu A6 Harmonogramu ubytovacieho procesu (metodické usmernenie
prorektora pre študijné veci), o ich pridelení rozhodne Ubytovacia komisia PriF UK do termínu A7
Harmonogramu ubytovacieho procesu na základe čl. 3 ods. 1. tejto smernice.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Toto usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť 2. mája 2017.
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