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Dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „FSEV UK“) vydáva v súlade s vnútorným predpisom č.14/2008 Študijným 

poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave a čl. 13 ods. 3 Organizačného poriadku  

FSEV UK túto Smernicu o štúdiu predmetov na iných vysokých školách SR a uznávaní 

skúšok z iných vysokých škôl SR, ktorá bola schválená Akademickým senátom FSEV UK 

dňa 1. júla 2009. 

Čl. 1 

Základné ustanovenie 

1) Smernica sa vzťahuje na dve stránky mobility študentov v rámci SR: 

1. štúdium kurzu (predmetu) na inej fakulte VŠ SR,  

2. uznanie vykonanej skúšky na inej fakulte VŠ SR. 

 

Čl. 2 

Štúdium predmetu na inej fakulte VŠ SR 

1) Mobilita študentov v rámci Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), resp. 

v rámci SR je možná iba na základe „Zmluvy o štúdiu“ (príloha č. 1), v ktorej materská 

fakulta potvrdí, že študentovi v prípade úspešného absolvovania predmetu uzná kredity 

a hosťujúca fakulta vyjadrí súhlas, aby predmet navštevoval. 

2) FSEV UK na základe stanoviska riaditeľa príslušného ústavu a garanta študijného 

programu akceptuje iba štúdium relevantných predmetov k študijnému plánu daného 

študijného odboru/programu (s výnimkou výberových predmetov, ktoré si študent volí 

podľa vlastnej úvahy). 

3) Žiadosť o štúdium predmetu na inej fakulte spolu s vyplneným tlačivom "Zmluvy o štúdiu" 

odovzdá študent v podateľni fakulty najneskôr posledný pracovný deň pred oficiálnym 

začiatkom príslušného semestra, v ktorom sa daný predmet študuje na FSEV UK. 

Súčasťou žiadosti je vždy sylabus alebo minimálne informačný list predmetu z inej fakulty. 

4)  FSEV UK priznáva za predmet, absolvovaný na inej vysokej škole, najviac 6   kreditové 

ohodnotenie. 

5) Absolvovanie uznaného predmetu na inej fakulte sa započítava študentovi do súčtu 

absolvovaných predmetov a jeho kreditového ohodnotenia. 

6) Administratívny postup:  

- podateľňou zaevidovanú žiadosť o štúdium predmetu na inej fakulte s vyplneným 

tlačivom "Zmluva o štúdiu" študent predkladá na ústav svojho študijného 

odboru/programu FSEV UK najneskôr posledný pracovný deň  pred oficiálnym 

začiatkom príslušného semestra, 

- žiadosť posudzuje garant študijného programu so študijným poradcom ústavu, v rámci 

ktorého študent študijný odbor/program študuje,  

- garant (resp. riaditeľ ústavu) vyjadrí svoje stanovisko k žiadosti (súhlas-nesúhlas), a to 

v prvý týždeň semestra, 

- v prípade súhlasného stanoviska garanta študijného programu (resp. riaditeľa ústavu), 

študijné oddelenie FSEV UK  (vysielajúca fakulta) na tlačive „Zmluva o štúdiu“ 

pečiatkou fakulty potvrdí údaje. Študent predloží zmluvu na doplnenie študijnému 

oddeleniu (ďalej len „ŠO“) prijímacej fakulty, t. j. fakulty, na ktorej sa o štúdium 

predmetu uchádza, 
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- za vysielajúcu fakultu zmluvu podpisuje garant študijného programu a prodekan pre 

štúdium, 

- za prijímajúcu fakultu zmluvu podpisuje prodekan pre štúdium, 

- študentovi, ktorému nebol udelený súhlas pre absolvovanie predmetu na inej fakulte 

UK, resp. inej VŠ, musí daný  predmet absolvovať na FSEV UK. 

7) Žiadosti podané oneskorene a/alebo nekompletné sa nebudú brať do úvahy. 

Čl. 3 

Uznanie vykonanej skúšky na inej fakulte VŠ SR 

1) Uznanie vykonanej skúšky na inej fakulte VŠ SR sa riadi Študijným poriadkom UK, Čl. 

29 Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok. K žiadosti študent 

priloží vyplnené tlačivo „Stanovisko ústavu študijného odboru/programu k uznaniu 

skúšky“ (príloha č. 2). Okrem sylabu alebo informačného listu predkladá aj doklad 

o absolvovaní predmetu z inej fakulty spolu s hodnotením (napr. výpis z indexu a pod.).  

2) Študent podáva žiadosť s prílohami po zaevidovaní podateľňou fakulty, najneskôr 

posledný pracovný deň pred oficiálnym začiatkom semestra, v ktorom sa daný predmet 

študuje. Študent, ktorý sa v príslušnom akademickom roku zapíše do 1.roka štúdia, 

podáva žiadosť o uznanie vykonanej skúšky bezprostredne po zápise, najneskôr do dvoch 

týždňov po zápise. 

3) Administratívne sa údaje zaznamenávajú do hárku „Stanovisko ústavu študijného 

odboru/programu k uznaniu skúšky študenta“. 

4) Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov 

a známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky a boli hodnotené známkou A až 

E alebo im ekvivalentným spôsobom. V magisterskom štúdiu nemožno uznať kredity 

získané za úspešné absolvovanie predmetov v bakalárskom štúdiu.  

5) O uznaní predmetov, resp. prenose kreditov a známok rozhoduje dekan fakulty na základe 

vyjadrenia gestora príslušného predmetu, ktorý je ekvivalentný k predmetu, na ktorého 

uznanie študent podáva žiadosť. 

6) ŠO FSEV UK od doručenia stanoviska z ústavu fakulty informuje študenta o výsledku 

žiadosti zápisom do indexu. Študent, ktorému nebola uznaná vykonaná skúška, musí daný 

predmet absolvovať na FSEV UK. 

Čl. 4 

Prechodné a zrušujúce ustanovenia 

1) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania dekanom a účinnosť dňa 1. júla 

2009.  

2) Nadobudnutím účinnosti tejto smernice stráca platnosť Smernica dekana FSEV UK 

č.1/2007 z januára 2007. 

 

V Bratislave, dňa 18. júna 2009. 

 

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 

dekan FSEV UK 

Prílohy: č. 1 – Zmluva o štúdiu 

              č. 2 – Stanovisko dekana fakulty 
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UNIVERZITA  KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 

Vysielajúca fakulta:     Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
 

Prijímajúca fakulta  .................................................................................................................. 

 

 

Z m l u v a   o   š t ú d i u 
 

 

Meno študenta:  ...................................................  študijný odbor/program: ................................................ 

 

akad. rok: .................................   rok štúdia ...........  forma štúdia (denná/externá): ........................................ 

 

 

Kód 

predmetu 

N á z o v   p r e d m e t u Kredity 

ECTS 

Semester 

(ZS, LS) 
N á z o v   p r e d m e t u  v AJ 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

Podpis študenta:  .........................................................  dátum:  .........................       

 

 

 

Súhlas vysielajúcej fakulty - pečiatka 

Podpis fakultného koordinátora:  .....................................................dátum:  .........................       

 

 

 

Súhlas prijímacej fakulty - pečiatka 

Podpis fakultného koordinátora:  .....................................................dátum:  .........................       

 
1. Zmluvu odovzdať na študijné odd. FSEV  UK najneskôr do konca druhého týždňa zahájenia výučby 

príslušného semestra  

 

2. Študent je povinný vyplniť všetky identifikačné údaje, a tak predložiť na študijné odd. FSEV UK 



 

S t a n o v i s k o   dekana fakulty  
k uznaniu absolvovaných predmetov/kurzov a prenose kreditov z predchádzajúceho štúdia na VŠ 

 
Meno a priezvisko študenta:  ....................................................... Akademický rok: ................................... 

Dátum narodenia: ........................................................................ 

Študijný program:  ....................................................................... Rok štúdia: ........  Semester:  ................. 
 

 

V y p l n í    š t u d e n t 

Vyjadrenie   fakulty 
(garanta predmetu(kurzu) a dekana ( Čl.29 ods.3 ŠP UK)) 

P r e d m e t 
(názov absolvovaného kurzu)      

1/ 

Názov VŠ - fakulty,       
na ktorej bol 

kurz/predmet     

absolvovaný 
2/ 

Hodnotenie  

absolvovaného     

kurzu 
 3/ 

Skúšku  uznávam 
ako  ekvivalentnú kurzu 

(uviesť názov kurzu na FSEV) 
 

Skúšku neuznávam 
  4/ 

Dátum, meno a podpis 
 5/ 

Podpis 

dekana 

fakulty 
 6/ 

dátum 

uznania 

meno a podpis garanta 

kurzu/predmetu 

na FSEV UK známka  dátum kredity 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

Poznámka:   

ŠTUDENT: vyplní hrubo orámovanú časť, priloží sylabus, informačný predmetu, hodnotenie predmetu a odovzdá so žiadosťou, 

adresovanou ústavu svojho študijného programu, do podateľne fakulty najneskôr v posledný pracovný deň pred začiatkom semestra.  Po 

tomto termíne žiadosti nebudú akceptované. Vypísať čitateľne paličkovým písmom! Žiadosti nespĺňajúce náležitosti budú ŠO odmietnuté. 

ÚSTAV: učiteľ (resp. študijný poradca) vyplní kolónky 4 a 5 a odovzdá žiadosť na študijné oddelenie najneskôr v prvom týždni zahájenia 

výučby. Následne ŠO predloží dekanovi vyplnené tlačivo k podpisu.  

 


