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Akademický senát Univerzity J. Selyeho  (ďalej len „AS UJS“)  v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) a § 15 

ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a neskorších predpisov schválil dňa 18. 10. 2022 tento Dodatok č. 1 k Študijnému 

poriadku Univerzity J. Selyeho (ďalej len „Študijný poriadok UJS“): 

 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

Študijný poriadok UJS sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Čl. 3 – Vymedzenie základných pojmov 

1. V Čl. 3 v ods. 2 sa za poslednú vetu dopĺňa veta: 

„Študijný program sa zostavuje tak, aby v ňom bolo možné absolvovať akademickú mobilitu 

alebo získať skúsenosti zodpovedajúce akademickej mobilite.“  

2. V Čl. 3 sa ods. 4 mení a znie:  

4.  Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu 

a spôsobu hodnotenia študijných výsledkov vrátane zohľadnenia možnosti absolvovania 

akademickej mobility. 

3. V Čl. 3 sa ods. 6 a 7 mení a znie: 

6. Štandardná záťaž študenta je vyjadrená počtom 60 kreditov za celý akademický rok, 30 

kreditov za semester, ak ide o 

a) študijný program prvého stupňa, študijný program druhého stupňa alebo o študijný 

program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia, alebo 

b) študijný program tretieho stupňa v dennej forme štúdia.  

7. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je najviac 48 kreditov v závislosti od 

štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na 

jeho riadne skončenie, ak ide o študijný program tretieho stupňa v externej forme štúdia.  

 

Čl. 6 – Štandardná dĺžka štúdia, školné 

4. V Čl. 6 sa ods. 1 a 2 mení a znie: 

1. Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program prvého stupňa je tri 

akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je 

podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so štandardnou 

dĺžkou štúdia 

a) tri akademické roky je 180 kreditov,   

b) štyri akademické roky je 240 kreditov.  

2. Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program  

a) druhého stupňa je jeden, dva alebo tri akademické roky; počet kreditov, ktorých 

dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého 

stupňa so štandardnou dĺžkou štúdia 
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i. jeden akademický rok je 60 kreditov, 

ii. dva akademické roky je 120 kreditov, 

iii. tri akademické roky je 180 kreditov, 

b) spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň je päť alebo šesť akademických rokov; počet 

kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný 

program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň so štandardnou dĺžkou štúdia 

i. päť akademických rokov je 300 kreditov, 

ii. šesť akademických rokov je 360 kreditov. 

5. V Čl. 6 sa ods. 6 mení a znie: 

6. Štúdium podľa študijného programu v dennej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho 

štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Štúdium podľa študijného programu v externej forme 

štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako tri roky. 

6. V Čl. 6 sa v ods. 7 vypúšťa posledná veta. 

7. V Čl. 6 sa za ods. 9 vkladá ods. 10, ktorý znie: 

„Podľa § 92 ods. 18 zákona môže rektor školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť 

alebo odložiť termíny ich splatnosti podľa zásad, uvedených v čl. 20 Štatútu UJS.” 

 

Čl. 8 – Organizácia vzdelávacej činnosti 

8. V Čl. 8 sa v ods. 4 posledná veta mení a znie: 

„Vyučujúci má právo sa rozhodnúť, či v odôvodnených písomne podložených alebo písomne 

úradne potvrdených prípadoch (napr. zdravotné dôvody, rodinné dôvody alebo iné odôvodnené 

prípady) študentovi povolí absolvovanie predmetu alternatívnym splnením kritérií a účasť na 

skúške, alebo získať hodnotenie.” 

 

Čl. 12 – Prerušenie štúdia, zmena študijného programu 

9. V Čl. 12 sa v ods. 5 za poslednú vetu vkladá veta, ktorá znie: 

„Ak bol študent zapísaný len v časti akademického roka, sa považuje za zapísaného počas 

celého akademického roka.” 

 

Čl. 13 – Skončenie štúdia 

10. V Čl. 13 sa ods. 2 mení a znie: 

„Štúdium podľa študijného programu v dennej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú 

dĺžku o viac ako dva roky. Štúdium podľa študijného programu v externej forme štúdia nesmie 

presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako tri roky.“ 

11. V Čl. 13 v ods. 5 sa vypúšťa slovo „45“ a nahrádza sa slovom „30“. 

12. V Čl. 13 v ods. 6 sa písm. b) mení a znie: 

a) neskončením štúdia po prekročení štandardnej dĺžky štúdia 

i. v dennej forme v termíne do dvoch rokov, 

ii. v externej forme v termíne do troch rokov, 
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13. V Čl. 13 sa ods. 10 mení a znie: 

10. Dňom skončenia štúdia je: 

a) deň, kedy bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní 

štúdia, 

b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent vysokoškolské štúdium ukončiť 

podľa § 65 ods. 2 zákona,  

c) deň, keď rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť, 

d) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu, 

e) deň, keď rozhodnutie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nadobudlo 

právoplatnosť, 

f) deň doručenia písomného oznámenia podľa § 108h zákona. 

 

Čl. 35 – Študijný program a študijný plán doktoranda 

14. V Čl. 35 v ods. 2 sa vypúšťajú slová „dvoch mesiacov“ a nahrádzajú sa slovami „jedného 

mesiaca“. 

 

Čl. 36 – Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov 

15. V Čl. 36 v ods. 8 sa vypúšťajú slová „vrátane kreditov za vypracovanie dizertačnej práce“. 

 

Čl. 37 – Dizertačná skúška 

16. V Čl. 37 v ods. 4 sa v poslednej vete vypúšťajú slová „vo funkciách“ a nahrádzajú sa slovami 

„na funkčných miestach“. 

 

Čl. 38 – Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce 

17. V Čl. 38 sa ods. 1 mení a znie:  

1. Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak úspešne 

absolvoval dizertačnú skúšku a získal predpísaný počet kreditov, stanovený v opise 

študijných programov. Žiadosť spolu s vypracovanou dizertačnou prácou podáva doktorand 

dekanovi najneskôr štyri mesiace pred uplynutím doby doktorandského štúdia. Žiadosť o 

povolenie obhajoby dizertačnej práce môže doktorand podať aj po uplynutí štandardnej 

dĺžky štúdia, a to tak, aby splnil všetky podmienky na riadne ukončenie štúdia do dvoch 

rokov od jej uplynutia v prípade dennej formy štúdia a do troch rokov od jej uplynutia 

v prípade externej formy štúdia. 

 

Čl. 40 – Skončenie a prerušenie doktorandského štúdia 

18. V Čl. 40 sa ods. 3 a 4 mení a znie: 

3. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí podľa čl. 13 ods. 6. 

4. Deň skončenia štúdia stanovuje čl. 13 ods. 10. 

19. V Čl. 40 sa v ods. 8 za poslednú vetu vkladá veta, ktorá znie: 

„Ak bol študent zapísaný len v časti akademického roka, sa považuje za zapísaného počas 

celého akademického roka.” 
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20. V Čl. 40 sa v ods. 12 druhá veta mení a znie: 

„Po prerušení štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu najneskôr do dvoch rokov v prípade dennej 

formy štúdia a do troch rokov v prípade externej formy štúdia po uplynutí štandardnej dĺžky 

štúdia.” 

 

Čl. 42 – Prechodné ustanovenia 

21. V Čl. 42 sa ods. 1 mení a znie:  

1. Študent zapísaný do 31. októbra 2022 na štúdium študijného programu prvého stupňa v 

externej forme štúdia, študijného programu druhého stupňa v externej forme štúdia alebo 

študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia 

dokončí štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. 

 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Študijného poriadku UJS sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku UJS nadobúda platnosť a účinnosť dňa 19. 10. 2022. 

 

V Komárne dňa 18. 10. 2022 

 

 

 

 

 

................................................................          ..................................................................... 

 doc. PaedDr. Andrea  Puskás, PhD.                Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.     

        predsedníčka AS UJS                                            rektor UJS  

 

 

 


