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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“) vydáva v súlade s čl. 
46 ods. 5 Vnútorného predpisu č. 1/2015 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty 
(ďalej len „štatút FiF UK“) a v súlade s § 33 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 
smernicu o pravidlách zmeny študijného programu v súvislosti s utlmením a zrušením niektorých 
študijných programov na FiF UK. 

Čl. 1  
Úvodné ustanovenia 

(1) V zmysle Zákona 269/2018 Z. z., § 4, písm. e) o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 
a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 
školstvo dňa 2. júla 2020 nové štandardy pre študijný program. Plnením týchto požiadaviek je 
podmienené udelenie akreditácie študijného programu a rozhodovanie agentúry o oprávnení vysokej 
školy vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni. 

(2) Študijné programy, u ktorých sa interným auditom preukázal nesúlad so štandardmi, ktorý nebude 
možné odstrániť k 31. 8. 2022 (ďalej ako „dotknuté študijné programy“), budú na FiF UK utlmené 
a k 31. 8. 2022 zrušené v súlade s § 28, písm. e) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(3) Študenti dotknutých študijných programov zapísaní do prvého roku štúdia môžu ukončiť štúdium na 
FiF UK zmenou študijného programu, ktorú garantuje čl. 17 vnútorného predpisu č. 5/2020 Študijný 
poriadok FiF UK (ďalej len „študijný poriadok“). 

(4) Vzhľadom na vynútenú zmenu študijného programu nastavuje táto smernica osobitné postupy pri 
vybavovaní žiadostí a uznávaní absolvovaných predmetov. 

Čl. 2  
Zmena študijného programu v rámci FiF UK 

(1) Študent dotknutého študijného programu má právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci 
toho istého študijného odboru alebo v rámci iného študijného odboru na FiF UK. Zmena študijného 
programu sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania. 

(2) O zmenu študijného programu študent dotknutého študijného programu musí požiadať po 
absolvovaní skúšok, najneskôr však do 12. februára 2021. 

(3) Žiadosť o zmenu študijného programu podáva študent prostredníctvom svojej študijnej referentky 
osobne, poštou alebo mailom. 

(4) Študent žiadajúci o zmenu študijného programu preukázať splnenie podmienok kontrolnej etapy 
štúdia v dotknutom študijnom programe, t. j. získať min. 15 kreditov za absolvované predmety 
zimného semestra.  

(5) Vzhľadom na osobitné okolnosti rozhoduje o žiadosti študenta o zmenu študijného programu dekan. 
Pri rozhodovaní sa dekan môže riadiť vyjadrením garanta, vyučujúcich v študijnom programe 
a personálnymi a rozvrhovými kapacitami študijného programu, o ktorého zmenu študent žiada. 

(6) Študent je povinný na riadne skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v študijnom programe, 
ktorý študuje po zmene. 
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Čl. 3 
Uznávanie absolvovania predmetov 

(1) Uznaním absolvovania predmetu je udelenie hodnotenia predmetu a následné získanie príslušného 
počtu kreditov, ktoré sú priradené k predmetu, na základe časti štúdia absolvovaného v dotknutom 
študijnom programe.  

(2) Študent žiadajúci o zmenu študijného programu podľa tejto smernice môže požiadať o uznanie 
absolvovania predmetov, ak boli hodnotené známkou A až E alebo im ekvivalentným spôsobom, 
a ktoré sú súčasťou štúdia podľa aktuálneho študijného programu ako povinné, povinne voliteľné 
alebo výberové predmety alebo sú obsahovo ekvivalentné povinným, povinne voliteľným alebo 
výberovým predmetom v štúdiu podľa aktuálneho študijného programu. 

(3) O uznanie absolvovania predmetov študent požiada okamžite po súhlasnom rozhodnutí dekana 
o zmene študijného programu. K žiadosti študent na vyžiadanie priloží informačné listy predmetov, 
ktoré úspešne absolvoval. Žiadosť študent podáva prostredníctvom svojej študijnej referentky 
osobne, poštou alebo mailom. 

(4) O uznaní absolvovania predmetov rozhoduje dekan po vyjadrení vyučujúcich predmetov, o ktorých 
uznanie absolvovania študent žiada. Predmety, ktoré študent absolvoval, a ktoré nebudú uznané 
ako ekvivalentné povinné alebo povinne voliteľné predmety, budú automaticky uznané ako výberové 
predmety. 

(5) Rozhodnutie dekana o uznaní alebo neuznaní absolvovania predmetov je konečné a nie je možné 
proti nemu podať opravný prostriedok. 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Smernica reguluje pravidlá zmeny študijného programu len pre študentov dotknutých študijných 
programov v akademickom roku 2020/2021. V ostatných prípadoch sa uplatňuje článok 17 a 18 
študijného poriadku. 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. 

V Bratislave, dňa 22. decembra 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 


	Univerzita Komenského v Bratislave
	Čl. 1  Úvodné ustanovenia
	Čl. 2  Zmena študijného programu v rámci FiF UK
	Čl. 3 Uznávanie absolvovania predmetov


