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Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „FiF UK“ alebo
„fakulta“) v súlade s čl. 10 ods. 2 písm. c) a čl. 18 ods. 1 vnútorného predpisu UK č. 8/2017
Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na Univerzite Komenského
v Bratislave (ďalej len „UK“ alebo „univerzita“) vydáva túto smernicu:
Čl. 1
Predmet úpravy
Táto smernica upravuje pravidlá, podľa ktorých sa študentom FiF UK určuje bodové
hodnotenie podľa kritéria aktivity študenta pre potreby prideľovania ubytovania
v ubytovacích zariadeniach UK.
Čl. 2
Pravidlá prideľovania bodov za aktivity študenta
1. Bodové hodnotenie za mimoškolskú činnosť študenta sa prideľuje za dobrovoľnícku
činnosť v prospech fakulty, resp. UK a za budovanie jej dobrého mena a úspešnú
reprezentáciu fakulty alebo univerzity.
2. Prijatým uchádzačom o štúdium na FiF UK sa body za aktivity podľa tejto smernice
nepriznávajú. Aspekty ubytovania prijatých uchádzačov upravuje výlučne vnútorný predpis
UK č. 8/2017.
3. Bodové hodnotenie za aktivity pokračujúceho študenta sa určí ako súčet bodov získaných
za nasledovné aktivity:
a) účasť na ŠVOK na fakultnej úrovni: 50 bodov,
b) účasť na ŠVOK na národnej úrovni: 75 bodov,
c) účasť na ŠVOK na medzinárodnej úrovni: 100 bodov,
d) aktívne bezpríspevkové darovanie krvi (predložiť preukaz darcu): 50 bodov,
e) aktívna účasť na príprave, organizovaní alebo realizácii podujatí fakulty alebo jej
pracovísk (napr. príprava konferencie, odborných seminárov a pod.): 30 bodov,
f)

účasť na športových a umeleckých súťažiach na fakultnej úrovni: 40 bodov,

g) účasť na športových a umeleckých súťažiach na národnej úrovni: 60 bodov,
h) účasť na športových a umeleckých súťažiach na medzinárodnej úrovni: 100 bodov,
i)

pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na fakultnej úrovni: 40 bodov,

j)

pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch na univerzitnej úrovni:
60 bodov,

k) publikačná činnosť študenta priamo súvisiaca s jeho štúdiom: maximálne 150 bodov1,
l) participácia na vedecko-výskumných aktivitách fakulty alebo jej pracovísk: 80 bodov,
Vedecká monografia 150 bodov, vedecká štúdia 80 bodov, odborný článok 50 bodov, knižne vydaný umelecký
alebo odborný preklad 50 bodov.
1

m) udelenie akademickej pochvaly rektora UK alebo dekana FiF UK: 200 bodov.

4. Dekan fakulty môže v odôvodnených prípadoch za príkladný občiansky postoj študenta
fakulty, ktorým preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia alebo za iné
zreteľa hodné aktivity študenta fakulty udeliť max. 200 bodov.
5. Body podľa odseku 3 a odseku 4 sa prideľujú za výsledky a aktivity študenta počas
aktuálneho akademického roka.
6. Ak súčet bodových hodnotení študenta podľa odseku 3 a odseku 4 je väčší než 200 bodov,
bodové hodnotenie za aktivity študenta sa určí ako 200 bodov.
7. Bodové hodnotenie za aktivity študenta nie je možné prideliť za aktivity, ktoré boli
súčasťou pracovnoprávneho vzťahu študenta s fakultou alebo UK.
8. Bodové ohodnotenie navrhuje zamestnanec poverený dekanom fakulty (fakultný referent)
na základe predložených dokumentov, resp. potvrdení študenta alebo na základe informácií,
ktoré má fakulta k dispozícii.
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