
Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied  

 

Vnútorné predpisy 
 
 
 
 
 
 

 
Vnútorný predpis č. 1/2021 

 
Smernica dekanky  

Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 
 
  

Opatrenia FSEV UK na podporu študentov a študentiek 
a zabezpečenie procesov efektívneho učenia sa, vyučovania a 

hodnotenia orientovaného na študenta/ku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník 2021 
 

 
 
 

 



Akademický senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 
(ďalej len „Akademický senát FSEV UK“) v súlade s právomocou určenou v § 27 ods. 1 písm. a) 
zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, prijal uznesením č. 1/2021 zo dňa 16.2.2021 vnútorný predpis 
podľa článku 33, ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v súčinnosti 
s článkom 3, ods. 7 vnútorného predpisu UK č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity 
Komenského v Bratislave.  
 

 
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia  

Tento vnútorný predpis upravuje opatrenia FSEV UK na podporu študentov a študentiek 
a zabezpečenie procesov efektívneho učenia sa, vyučovania a hodnotenia orientovaného na 
študenta a študentky a vnútorný fakultný inštitucionálny systém podpory a motivácie študentov 
a študentiek.  

Článok 2 
Študijní poradcovia a poradkyne 

 
2.1. Študijných poradcov a poradkyne menuje dekanka fakulty na návrh garanta alebo garantky 

študijného programu (hlavná zodpovedná osoba) na obdobie 3 rokov, a to pre každý 
študijný program a stupeň štúdia zvlášť.  

 
2.2. Funkcia študijného poradcu/kyne:  

a) študijný/á poradca/kyňa poskytuje poradenskú službu študentom a študentkám vo 
veciach štúdia, najmä pri zostavovaní študijného plánu.  

b) študijný/á poradca/kyňa je povinný/á vypísať osobitné konzultačné hodiny v rozsahu 
jednej hodiny týždenne pre študentov/študentky, ktorým sa stal študijným 
poradcom/poradkyňou. Predpokladaný rozsah práce študijného poradcu/študijnej 
poradkyne je 6 hodín mesačne.  

 
2.3. Študijný/á poradca/kyňa vykonáva tieto činnosti vyplývajúce z jeho/jej funkcie:  

a) poskytuje študentom a študentkám poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu podľa 
odporúčaného študijného plánu príslušného študijného programu.  

b) objasňuje študentom a študentkám princípy kreditového štúdia, pomáha im pri 
pochopení študijného poriadku, dôkladne ovláda tzv. odporúčaný študijný plán. Snaží sa 
viesť študentov a študentky tak, aby ho mohli dodržať a nemuseli prekročiť štandardnú 
dĺžku štúdia.  

c) sleduje aktuálne informácie k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. tvorba 
rozvrhu, odovzdávanie záverečných prác, prihlasovanie na štátne skúšky) a spolupracuje 
s prodekankou pre štúdium.  



d) oboznamuje študentov a študentky s pravidlami fungovania akademického prostredia, 
zoznamuje ich s princípmi života na vysokej škole, s princípmi zápisu predmetov v 
systéme AIS2, tvorby rozvrhu, s právami a povinnosťami študenta/študentky.  

e) pravidelne komunikuje so študentmi a študentkami. Poskytuje im rady v prípade 
nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu v danom semestri. 
Poskytuje informácie a spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam, 
riaditeľom a riaditeľkám ústavov, prodekanke pre vzdelávaciu činnosť a 
zamestnankyniam študijného oddelenia. 

f) v období zostavovania študijného plánu na daný akad. rok v AIS úzko spolupracuje so 
študentmi a študentkami, informuje ich o platných podmienkach prebiehajúceho zápisu 
predmetov. Usmerňuje študentov a študentky pri výbere predmetov a prihlasovaní 
predmetov na rozvrh. Počas prvých dvoch týždňov zimného a letného semestra pomáha 
študentom a študentkám pri optimalizácii skladby predmetov zápisného listu.  

g) v priebehu semestra poskytuje študentom a študentkám rady a rieši problémy spojené s 
organizáciou štúdia a jej praktickou realizáciou. 

h)  pri identifikovaní systémových a organizačných problémov, resp. v prípade podnetov 
študentov/tiek na zlepšenie kvality a realizácie štúdia v danom študijnom programe, 
informuje príslušného riaditeľa/ku ústavu a garanta/ku daného študijného programu. 

 
Článok 3 

Koordinátor/ka pre mobility 
 
3.1. Koordinátorov a koordinátorky pre mobility menuje dekanka fakulty na návrh garanta alebo 

garantky študijného programu (hlavná zodpovedná osoba) na obdobie 3 rokov, a to pre každý 
študijný program zvlášť. 

3.2. Koordinátor a koordinátorka pre mobility najmä: 
a) participuje na príprave medzinštitucionálnych zmlúv v rámci programu Erasmus+, 
b) prispieva k propagácii mobilít a ich hodnoty pre kvalitu vzdelávania v príslušnom 

programe,  
c) participuje na príprave výberového konania a podieľa sa na tvorbe výberových kritérií 

pre mobilitu v príslušnom programe, 
d) konzultuje študijný plán alebo program stáže počas pred začiatkom študentskej 

mobility ale aj počas nej,  
e) participuje na procese uznávania kreditov získaných na zahraničnej univerzite alebo 

v zahraničnej organizácii.  
3.3. Koordinátor/ka pre mobility spolupracuje s fakultným koordinátorom/kou medzinárodných 

programov a fakultnou administrátorkou medzinárodných programov, najmä programu 
Erasmus+, podľa osobitného predpisu.1  

 

 
1 Vnútorný predpis č. 3/2016 – Smernica rektora UK v Bratislave o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave 
a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+ 



Článok 4 
Koordinátor/ka pre uchádzačov/ky a študentov/ky so špecifickými potrebami 

 
4.1. Fakultný/á koordinátor/ka je kontaktnou osobou pre uchádzačov/čiek a študentov/tiek so 

špecifickými potrebami na fakulte.  
4.2.Úlohou fakultného koordinátora/ky je venovať pozornosť uchádzačom/kám 

a študentom/kám so špeciálnymi vzdelávacími potrebami tak, aby ich špeciálne vzdelávacie 
potreby boli súčasťou individuálneho študijného plánu. 

4.3. Podrobnosti o výkone o postavení, úlohách a oprávneniach fakultného koordinátora pre 
uchádzačov/ky a študentov/ky so špecifickými potrebami upravuje osobitný predpis. 2 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia  

 
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
 
V Bratislave, dňa 16.2.2021  

 
 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 

 
2 Vnútorný predpis č. 23/2014 – Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami 


