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Smernica dekana k realizácii Študijného poriadku UPJŠ
v Košiciach
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
Štúdium študentov PF UPJŠ v Košiciach sa riadi Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach.
Táto smernica konkretizuje niektoré články v podmienkach PF UPJŠ.

Pokyn k realizácii Čl. 8: Predmety študijného programu
Upresnenie ods. 4:
a) Ak je pre niektorý predmet v študijnom programe určený iný predmet ako vylučujúci,
môže študent vylučujúci predmet absolvovať len vtedy, ak má vyššiu kreditovú hodnotu,
než má predmet štandardne zaradený do študijného programu. Ak už študent predtým
absolvoval predmet s nižšou kreditovou hodnotou, získa za vylučujúci predmet kredity len
vo výške rozdielu.
b) Ak sa predmet delí na podpredmety alebo má určené iné predmety ako alternujúce, je
možné zapísať a absolvovať len jeden z nich.
Upresnenie ods. 6:
Ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov môže mať charakter certifikovaných
programov a akreditovaných kurzov. O absolvovaní certifikovaného programu vydá
fakulta študentovi osvedčenie.

Pokyn k realizácii Čl. 11: Zápis a absolvovanie predmetov
Upresnenie ods. 11:
a) Študent bakalárskeho študijného programu si môže zapísať výberové predmety z ponuky
všetkých predmetov študijných programov na prvom stupni a ponuky výberových
predmetov na druhom stupni. Nesmie absolvovať v rámci bakalárskeho štúdia predmety,
ktoré sú v študijnom pláne nadväzujúceho magisterského študijného programu ako
povinné. Povinne voliteľné predmety nadväzujúceho študijného programu môže
absolvovať na 1. stupni ako výberové predmety len s písomným súhlasom garanta
príslušného magisterského študijného programu.
b) Ak študent v záverečnom roku štúdia neabsolvoval zapísaný povinne voliteľný predmet a
spĺňa bez neho podmienky pre štátnu skúšku, tento predmet bude v jeho zápisnom liste
administratívne preradený do kategórie C (výberový) s hodnotením FX.
c) Študent si môže zapísať v jednom akademickom roku predmety maximálne za 90
kreditov. Do tejto hranice sa nezapočítavajú kredity za štátne skúšky.
Upresnenie ods. 12:
Dolnú hranicu počtu kreditov, ktoré si musí študent v nadštandardnom roku štúdia zapísať,
určuje počet kreditov povinných a povinne voliteľných predmetov chýbajúcich k úspešnému
ukončeniu štúdia.

Pokyn k realizácii Čl. 12: Vzdelávacia činnosť
Upresnenie ods. 1:

Výučba sa koná spravidla v jazyku slovenskom alebo českom. Po súhlase všetkých študentov
danej študijnej skupiny sa môže konať aj v inom ako štátnom jazyku. Odporúčaná literatúra,
učebné materiály a elektronické učebné texty môžu byť v anglickom jazyku. Uvedené
pravidlo sa netýka výučby v rámci programu LLP/Erasmus.
Upresnenie ods. 4:
Rozsah a obsah povinností, obsah a rozsah individuálnej prípravy študenta ako aj rozsah
povinnej účasti na výučbe vymedzí vyučujúci na prvej vyučovacej hodine v semestri.

Pokyn k realizácii Čl. 13: Hodnotenie študijných výsledkov
Upresnenie ods. 9:
Skúšky vykonávajú študenti spravidla u učiteľov, ktorí predmet prednášali. Riaditeľ ústavu
môže poveriť skúšaním daného predmetu viacerých učiteľov. Skúšku v opravnom termíne
vykonáva študent u rovnakého skúšajúceho ako v riadnom termíne, pokiaľ to riaditeľ ústavu
nestanoví v odôvodnených prípadoch inak.
Upresnenie ods. 10:
Vypísanie opravných termínov skúšok mimo skúškového obdobia je v kompetencii
vyučujúceho. Študent musí absolvovať opravný termín najneskôr do 31. augusta príslušného
akademického roka, ináč sa predmet považuje za neúspešne absolvovaný a vzťahujú sa naň
ustanovenia Čl. 11, ods. 7-10 Študijného poriadku UPJŠ. Z predmetov odboru realizovaných
na FF UPJŠ je študent povinný vykonať skúšky v skúškovom období.
Upresnenie ods. 13:
Ak sa študent zo závažných dôvodov nedostavil na skúšku, môže svoju neúčasť na skúške
ospravedlniť skúšajúcemu do piatich dní po termíne skúšky. Ak študent neprišiel na skúšku z
iných ako závažných dôvodov, alebo ak svoju neúčasť neospravedlnil, hodnotí sa
klasifikačným stupňom FX.

Pokyn k realizácii Čl. 14 Kontrolné etapy štúdia
Upresnenie ods. 2:
Pre postup do 2. roku štúdia na bakalárskom stupni musí študent v 1. roku štúdia získať 40
nových kreditov. Kredity za predmety uznané z predchádzajúceho štúdia sa pri kontrole
splnenia tejto podmienky nezapočítavajú. Povinnosťou študenta, na ktorého sa nevzťahuje
Čl. 11 ods. 12 Študijného poriadku UPJŠ, je zapísať si také predmety minimálne za 40
kreditov, ktoré mu chýbajú k úspešnému absolvovaniu štúdia.

Pokyn k realizácii Čl. 15 Štátne skúšky a Čl. 16 Záverečná práca:
Spoločné ustanovenia
a) Študent odovzdá záverečnú prácu v elektronickej forme prostredníctvom Akademického
informačného systému do úložiska Evidencie záverečných prác (EZP) (v zmysle
Smernice rektora č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych
prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a
kontrole originality platnú pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a jej súčasti). V tlačenej
forme študent odovzdá prácu v dvoch exemplároch na ústave, ktorý zabezpečuje
realizáciu obhajoby záverečnej práce.
b) Študent sa môže zúčastniť štátnej skúšky len vtedy, ak má udelené hodnotenie zo
všetkých predmetov v predpísanej skladbe študijného plánu študijného programu, ktorý
študuje a získal predpísaný počet kreditov.

Bakalárska štátna skúška (BŠS)
c) BŠS jednoodborového štúdia sa koná zo všetkých predmetov štátnej skúšky v jednom
termíne.
d) BŠS medziodborového štúdia sa delí na dve časti. Prvá časť BŠS pozostáva zo skúšky
z predmetu z ktorého študent nevypracováva bakalársku prácu. Druhá časť BŠS pozostáva
z druhého predmetu špecializácie a obhajoby bakalárskej práce.
e) Termíny konania jednotlivých častí BŠS upravuje harmonogram akademického roka. BŠS
sa spravidla konajú v mesiacoch jún a v poslednom augustovom týždni.
f) Študent sa môže zúčastniť BŠS v júlovom termíne, ak
(1) odovzdá bakalársku prácu do 18. mája,
(2) má udelené hodnotenia všetkých predmetov (v zmysle bodu b) ) do 8. júna,
(3) prihlási sa na BŠS v AiS do 8. júna.
g) Študent sa môže zúčastniť BŠS v augustovom termíne, ak
(1) odovzdá bakalársku prácu do 30. júna,
(2) má udelené hodnotenia všetkých predmetov (v zmysle bodu b) ) do 30. júna,
(3) prihlási sa na BŠS v AiS do 30. júna.
h) Skúška z predmetov BŠS, s výnimkou obhajoby bakalárskej práce, môže mať formu
písomného testu.
Magisterská štátna skúška (MŠS)
i) MŠS jednoodborového štúdia sa koná zo všetkých predmetov štátnej skúšky v jednom
termíne.
j) MŠS učiteľstva akademických predmetov sa delí na tri časti. Prvá časť MŠS pozostáva zo
skúšky z predmetu z ktorého študent nevypracováva diplomovú prácu a jeho didaktiky.
Druhá časť MŠS pozostáva z pedagogiky a psychológie. Tretia časť MŠS pozostáva z
druhého predmetu špecializácie, jeho didaktiky a obhajoby diplomovej práce.
k) Termín konania jednotlivých častí MŠS upravuje harmonogram akademického roka. MŠS
sa spravidla konajú v mesiacoch máj/jún a v poslednom augustovom týždni.
l) Študent sa môže zúčastniť MŠS v termíne máj/jún, ak
(1) odovzdá diplomovú prácu do 30. apríla,
(2) má udelené hodnotenia všetkých predmetov (v zmysle bodu b) ) do 30. apríla,
(3) prihlási sa na MŠS v AiS do 30. apríla.
m) Študent sa môže zúčastniť MŠS v augustovom termíne, ak
(1) odovzdá diplomovú prácu do 30. júna,
(2) má udelené hodnotenia všetkých predmetov (v zmysle bodu b) ) do 30. júna,
(3) prihlási sa na MŠS v AiS do 30. júna.
Spoločné ustanovenia:
n) Študent, ktorý nesplnil podmienky pre účasť na štátnej skúške, môže pokračovať v štúdiu
v nadštandardnej dĺžke v nasledujúcom akademickom roku.

o) Ak sa študent nemôže zúčastniť štátnej skúšky zo závažných dôvodov a v zmysle Čl. 15
ods. 13 študijného poriadku UPJŠ predloží doklad na študijné oddelenie, najbližší termín
štátnej skúšky sa pre neho stáva riadnym termínom alebo príslušným opravným termínom,
v závislosti od toho, z akého termínu sa študent požiadal o odhlásenie.
p) Ak študent z niektorého predmetu štátnej skúšky neprospel a štúdium preruší, musí sa do
30. apríla znova zapísať na štúdium a prihlásiť sa na opravný termín ŠS v AiS. Zároveň
uhradí jednu desatinu školného za nadštandardnú dĺžku štúdia.
q) So súhlasom garanta študijného programu môže byť záverečná práca v zmysle § 51 ods. 3
ZVŠ napísaná v inom ako štátnom jazyku. So súhlasom predsedu komisie štátnej skúšky
sa obhajoba záverečnej práce môže konať v inom ako štátnom jazyku.

Pokyn k realizácii Čl. 19 Prerušenie štúdia
Upresnenie ods. 3:
V prípade, že pred prerušením mal študent druhýkrát zapísaný predmet, musí absolvovať
skúšku z tohto predmetu v najbližšom možnom termíne.
Závažné dôvody
a) O výnimku z pravidiel tejto smernice môže študent požiadať dekana zo závažných
dôvodov. Za závažný dôvod sa považuje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

účasť na vedeckej konferencii,
práceneschopnosť doložená lekárskym potvrdením
starostlivosť o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do desiatich rokov,
preukázateľná činnosť vo fakultnom alebo univerzitnom záujme,
mimoriadne osobné dôvody (pohreb, svadba a pod.),
štúdium na zahraničnej VŠ na základe zmluvy (ERASMUS a i.),
štátna reprezentácia alebo reprezentácia UPJŠ.

b) Za závažný dôvod sa okrem iného nepovažuje:
(1)
(2)
(3)
(4)

príprava na skúšku alebo výučbu,
odcestovanie zo súkromných dôvodov pokiaľ nespadá pod ods.1.,
vykonávanie pracovnej činnosti vrátane brigád,
účasť na športových súťažiach (okrem odseku a) bodu (7)) a na akýchkoľvek tréningoch.

Záverečné ustanovenie:
Táto smernica nadobúda účinnosť 19. 11. 2014, s výnimkou pokynu k realizácii Čl. 15 (BŠS, pís.
f, ods. 2 a 3), ktorý nadobúda účinnosť od akademického roku 2015/2016 a zároveň ruší platnosť
Smernice dekana k realizácii študijného poriadku UPJŠ v Košiciach na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ z 26.3.2014.
V Košiciach, 19. 11. 2014
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan PF UPJŠ

