
Štatút Ceny dekana študentom bakalárskeho a magisterského štúdia  

na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

 

Cena dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej jen „Cena dekana“) sa udeľuje 

študentom fakulty za mimoriadne výsledky v študijnej, pedagogickej, vedeckovýskumnej 

a umeleckej činnosti a za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty. 

 

 

Článok II. 

Kategórie cien 

 

1. Cena dekana sa udeľuje študentom bakalárskych a magisterských študijných programov  

– za vynikajúce študijné výsledky,  

– za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť, 

– za reprezentáciu fakulty na významných celoslovenských a medzinárodných 

podujatiach, 

– za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty. 

2. Ceny sa udeľujú každoročne vždy za uplynulý rok a odovzdávajú sa na výročnom stretnutí 

akademickej obce FF UPJŠ alebo na promóciách v prípade končiacich študentov. 

 

Článok III. 

Organizačné zabezpečenie udeľovania Ceny dekana 

 

 

1. Návrhy na udelenie cien s odôvodnením môžu predložiť v prípade končiacich študentov do 

troch dní po ukončení štátnych záverečných skúšok, v prípade ostatných študentov do 



konca zimného semestra prodekani FF UPJŠ, predseda Akademického senátu FF UPJŠ  

a vedúci katedier a účelových pracovísk FF UPJŠ dekanovi fakulty. 

2. Cena dekana sa v danom roku udeľuje maximálne desiatim študentom bakalárskeho 

a magisterského štúdia na FF UPJŠ v Košiciach spolu za vynikajúce študijné výsledky a 

desiatim študentom bakalárskeho a magisterského štúdia na FF UPJŠ v Košiciach spolu za 

ďalšie činnosti uvedené v čl. II bod 1. 

3. Cena dekana študentom UPJŠ môže byť spojená s priznaním jednorazového štipendia 

v zmysle Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach. 

4. Vedenie fakulty posúdi predložené návrhy a vyberie ocenených. Konečné rozhodnutie o 

udelení Ceny dekana prijíma a výšku finančnej odmeny spojenej s touto cenou určuje 

dekan fakulty.  

5. Cenu dekana za vynikajúce študijné výsledky, za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú 

činnosť alebo za reprezentáciu fakulty na významných celoslovenských a medzinárodných 

podujatiach alebo za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty možno študentovi 

udeliť v jednom stupni štúdia za rovnakú oblasť len raz. 

 

 

Košice 22. 6. 2017 prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

 dekanka FF UPJŠ 

  

 


