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KOMÁRNO 2018



Študijný poriadok UJS schválený Akademickým senátom UJS dňa  1. júla 2013 sa mení 

a dopĺňa takto: 

Čl. 3 

1. Čl. 3 ods. 6 znie: 

6. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej a externej forme štúdia je 60 

kreditov, za semester 30 kreditov.  

 

2. V čl. 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek  7 

7. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je maximálne 

48 kreditov. Uvedená podmienka sa vzťahuje na študentov v externej forme štúdia 

prijatých na štúdium študijného programu akreditovanom po 1. 1. 2013.  
 

 

Čl. 6 

1. V čl. 6 ods. 1 sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „odbornej“.  

2. V čl. 6 ods. 2 sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „odbornej“.  

3. V čl. 6 ods. 4 znie  

4. Štandardná dĺžka štúdia konkrétneho študijného programu  a počet kreditov, ktorých 

dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je  stanovená v akreditačnom 

spise študijného programu. 

Čl. 8 

 

1. V čl. 8 ods. 3 sa za poslednou vetou  vkladá veta: 

„Neúčasť študenta na hodinách priamej výučby z dôvodov uvedených v čl. 7 ods. 1 písm. f) 

alebo za účelom reprezentácie univerzity sa nepovažujú za jeho neprítomnosť.“ 

2. V čl. 8 ods. 4 v druhej vete sa za slovo „fakulty“ vkladajú slová „alebo dekanom 

poverenou osobou“. 

Čl. 10 

1. V Čl. 10 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta. 

2. Čl. 10 ods. 10 znie: 

10. Všetky hodnotenia v zmysle ods. 5 až 6 tohto článku je vyučujúci  povinný 

do Akademického informačného systému UJS zaznamenať  najneskôr do piatich  pracovných 

dní od posledného dňa splnenia, príp. nesplnenia podmienok udelenia kreditov. V prípade 

nesplnenia všetkých predpísaných povinností vyučujúci určí náhradný termín. Pre hodnotenia 

skúšok v zmysle ods. 7 sa  doba zapísania hodnotenia určuje na dva pracovné dni.  

 

3. V čl. 10 ods. 19 prvá veta znie: 

Ak závažné okolnosti (napr. ochorenie) zabránili študentovi zúčastniť sa na skúške, resp. 

získať hodnotenie počas semestra a tieto povinnosti nie je možné vykonať v lehote pre daný 

termín, môže študent požiadať o náhradný termín skúšky (hodnotenia) písomnej forme na 

tlačive AIS spravidla  do piatich pracovných dní od posledného dňa  skúškového obdobia 

príslušného semestra.  

4. V článku 10 sa vypúšťa ods. 13 a 23, ostatné odseky sa prečíslujú. 



Čl. 11 

1. Čl. 11 ods. 2 znie: 

2. Študent je povinný v študijnom programe získať potrebný počet kreditov, ktorých 

rozloženie a celkový počet určí študijný program. Štandardnú záťaž študenta za celý 

akademický rok určuje čl. 3 ods. 6 a 7.  

 

2. V čl. 11 ods. 8 sa za poslednou vetou vkladá veta: 

Termín podania žiadosti je stanovený do 15. októbra za zimný  a do 15. marca za letný 

semester príslušného akademického roka.  

Čl. 12 

V čl. 12 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta. 

 

Čl. 13 

5. V čl. 13 ods. 4 sa pridáva posledná veta: 

 O vydanie dokladu v inom jazyku, ako je štandardný (slovensko-anglický) študent žiada na 

študijnom oddelení fakulty predložením na to určeného vyplneného tlačiva do posledného dňa 

skúškového obdobia letného semestra príslušného akademického roka.   

 

6. V čl. 13 ods. 8 písm. b) znie: 

b) podľa čl. 28 ods. 6 a 7. 

 

Čl. 27 

V čl. 27 ods. 10 znie: 

10. Univerzita vydá študentovi preukaz študenta po zápise do registra študentov, ktorý 

potvrdzuje právne postavenie študenta, oprávňujúce využívať práva a výhody študenta 

vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov univerzity a fakulty a z dohôd s inými 

právnickými osobami.  Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. 

Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil 

podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. j) zákona. 

 

Čl. 28 

V čl. 28 ods. 6 a ods. 7 sa pridáva posledná veta: 

 

Vo výnimočných a zdôvodnených prípadoch môže dekan povoliť opätovný zápis predmetu. 

 

Článok 29 vrátane nadpisu znie: 

Čl. 29 

Kontrolné etapy štúdia 



1. Ak chce študent (okrem doktoranda) dennej formy štúdia pokračovať v štúdiu, musí 

v každom roku štúdia okrem toho roku, v ktorom koná štátnu skúšku, získať 

minimálne 25 kreditov.  

2. Ak chce študent (okrem doktoranda) externej formy štúdia pokračovať v štúdiu, musí 

v každom roku štúdia okrem toho roku, v ktorom koná štátnu skúšku, získať 

minimálne 20 kreditov.  

3. V študijnom programe môžu byť stanovené ďalšie kontrolné etapy štúdia tak, aby 

študent mal zachovanú možnosť voľby tempa štúdia. 

4. Kontrolná etapa pre predmety uvedené v Čl. 28 ods. 6 a 7 je do 20 dní od posledného 

dňa skúškového obdobia príslušného semestra. 

 

Čl. 34 

1. Čl. 34 ods. 10 znie: 

Preukaz študenta doktorandovi vydá univerzita po jeho zápise do registra študentov podľa čl. 

27 ods. 10. 

Čl. 40 

V čl. 40 ods. 6 sa za poslednou vetou vkladá veta: 

„V prípade materskej a rodičovskej dovolenky dĺžku prerušenia stanovuje čl. 12 ods. 3.“  

 

Tento Doplnok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity J. Selyeho  bol schválený 

Akademickým senátom Univerzity J. Selyeho dňa 9. mája 2018, nadobudne platnosť dňom 

10. mája 2018 a účinnosť dňa 28. mája 2018. 

 

 

 

V Komárne dňa 24. 04. 2018 

 

 

….......................................               …............................................ 

  Ing. Zoltán Šeben, PhD.     Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

        predseda AS UJS                                                          rektor UJS        


