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Čl. 1

1. V čl. 4 ods. 8 sa na konci vkladá veta: „Študijný poriadok fakulty môže podávanie
prihlášok na štúdium upraviť inak.“

2. Na konci čl. 23 ods. 4 sa vkladá: „Ak tak ustanoví študijný poriadok fakulty, skúšky sa
môžu konať aj:

a) v skúškovom období iného semestra, než študent absolvoval predmet,
b) v poslednom  výučbovom  týždni  výučbovej  časti  semestra,  tzv.  predtermín,

alebo
c) mimo  skúškového  obdobia  z iných  dôležitých  dôvodov  špeficikovaných

študijným poriadkom fakulty.“

3. Na konci čl. 24 ods. 1 sa vkladá nová veta: „Študijný poriadok fakulty môže stanoviť,
že dizertačná skúška alebo obhajoba dizertačnej práce  sa hodnotí hodnotením prospel
alebo neprospel.“.

4. V čl. 25 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7: „Študijný poriadok fakulty môže stanoviť aj
prísnejšie  podmienky  na  pokračovanie  v štúdiu,  ako  sú  ustanovené  v odseku   1
alebo v odseku 2, alebo stanoviť iné kontrolné etapy, ako sú ustanovené v odseku 1
alebo v odseku 2, ak zabezpečujú porovnateľnú alebo vyššiu náročnosť štúdia.“.

5. V čl. 21 ods. 9 sa na konci vkladá veta: „Študijný poriadok fakulty môže neúčasť na
vzdelávacích  činnostiach  upraviť  inak,  ako  je  uvedené  v tomto  odseku;  takýmto
ustanovením nesmie byť znížená kvalita vzdelávacích činností.“.

6. V čl.  31  ods.  2  sa  za  prvú  vetu  vkladá  veta:  „Študijný  poriadok  fakulty  môže,
v prípade  požadovaných  klasifikačných  stupňov,  stanoviť  prísnejšie  kritéria  pre
uznávanie absolvovaných predmetov.“.

7. V  čl.  41  ods.  3  sa  posledná  veta  na  konci  dopĺňa  slovným  spojením:  „alebo
z pracoviska školiteľa.“.

Čl. 2

1) Dodatok  č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave bol schválený
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave 18. decembra 2013.
2) Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave nadobúda platnosť
a účinnosť  dňom  jeho  schválenia  Akademickým  senátom  Univerzity  Komenského
v Bratislave.
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