PRAVIDLÁ UZNÁVANIA PREDMETOV
A KREDITOV
Tento predpis je vykonávacím predpisom k § 16 ods. 23 Študijného poriadku TUKE
„Študent môže písomne požiadať o uznanie predmetu úspešne absolvovaného na
fakulte TUKE alebo na inej vysokej škole. Súčasťou žiadosti je informačný list
príslušného absolvovaného predmetu. O priznaní kreditov v počte stanovenom
študijným programom rozhoduje rektor alebo dekan, po vyjadrení sa vedúceho
pracoviska, ktoré zabezpečuje tento predmet pre daný študijný program“ a upravuje
uznávanie predmetov a kreditov.
Čl. 1
Pravidlá pre uznávanie predmetov a kreditov z predošlého štúdia
1. Študent môže požiadať o uznanie predmetov a kreditov absolvovaných na
fakulte, inej fakulte TUKE alebo inej vysokej škole, resp. v inom študijnom
programe najneskôr do 30. septembra príslušného roka. Po tomto termíne
žiadosti nebudú akceptované. Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov je
zverejnená na internetovej stránke fakulty alebo si študent žiadosť vyzdvihne
v úradných hodinách na študijnom oddelení.
2. Študent môže požiadať len o uznanie toho predmetu, ktorý už absolvoval v
predchádzajúcich akademických rokoch a získal zaň príslušný počet kreditov, a v
prípade, ak od jeho absolvovania neuplynulo viac ako 5 rokov (viac ako 3 roky
v rámci bakalárskeho štúdia a viac ako 2 roky v rámci inžinierskeho štúdia).
3. Žiadosť o uznanie predmetu a priznanie kreditov za príslušný predmet predkladá
študent na študijnom oddelení.
4. Študent môže požiadať dekana fakulty o uznanie absolvovaného predmetu, ak
úspešne splnil na fakulte, inej fakulte TUKE alebo inej vysokej škole predmet s
minimálne 60 % obsahovou zhodou s predmetom z aktuálneho študijného
programu.
5. K žiadosti o uznanie predmetu a priznanie kreditov za príslušný predmet je
študent povinný priložiť doklad o vykonaní skúšky (výpis výsledkov štúdia, index),
informačný list, príp. sylaby príslušného predmetu.
6. V prípade, že si študent požiada o uznanie predmetu, ktorý absolvoval počas
štúdia na Fakulte výrobných technológií TUKE, tento predmet mu po splnení
predpísaných podmienok uznávajú študijné referentky a správnosť údajov
potvrdzuje dekan fakulty.
7. Študent, ktorý absolvoval predmet na inej fakulte TUKE alebo inej vysokej škole
predkladá úplne vypísanú a o prílohy doplnenú žiadosť o uznanie absolvovaných
predmetov garantovi predmetu, resp. vyučujúcemu predmetu a vedúcemu
katedry. V tlačive sa k žiadosti o uznanie absolvovania predmetu vyjadrí garant
predmetu, o uznanie absolvovania ktorého študent žiada a vedúci príslušnej

katedry. Garant vo vyjadrení uvedie svoje odporúčanie absolvovanie predmetu
uznať alebo neuznať. Správnosť údajov potvrdzuje dekan fakulty.
8. Študent doručí žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov na študijné
oddelenie v stanovenom termíne. K žiadosti priloží potvrdenie o zaplatení
príslušného poplatku v zmysle príkazu rektora „Výška školného a poplatkov
spojených so štúdiom na príslušný akademický rok.“
9. O žiadosti rozhoduje dekan fakulty. Dekan môže uznať absolvovanie predmetu,
ak je súčasťou jeho študijného plánu ako povinný alebo povinne voliteľný
predmet a bol hodnotený známkou A až E.
10. Uznať predmet a priznať kredity za predmet, ktorý študent absolvoval v
predchádzajúcom období štúdiom v študijnom programe, ktorý riadne skončil, t. j.
bol mu priznaný príslušný akademický titul, nie je možné.
11. Počet kreditov možno uznať v rozsahu počtu kreditov stanovených aktuálnym
študijným programom. Uvedené pravidlo uznávania počtu kreditov platí pre
všetky predmety (povinné, povinne voliteľné).
12. Uznanie predmetov štátnej skúšky nie je možné.
13. Uznané predmety budú zaevidované študijným oddelením do MAISu. Žiadosť je
založená do osobného spisu študenta.
14. Študent môže byť po uznaní predmetov zaradený do vyššieho ročníka OŠP
(odporúčaný študijný plán). Ak si študent, v prípade postupu do posledného
ročníka OŠP, zapíše menej ako 12 kreditov v zimnom semestri v prípade
denného štúdia a 10 kreditov v zimnom semestri v prípade externého štúdia
a menej ako 36 kreditov v prípade denného štúdia a 30 kreditov v
prípade externého štúdia za celý akademický rok, musí úspešne absolvovať
všetky zapísané predmety, V prípade, že predmety úspešne neuzavrie, bude zo
štúdia po ukončení príslušného semestra vylúčený v súlade s § 17 odsek 2 a 3
Študijného poriadku TUKE.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť schválením v Akademickom senáte
FVT TUKE so sídlom v Prešove dňa 25.08.2014 uznesením č. 18/2014.
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