Smernica č. 3/2009
Uznanie absolvovanej časti vysokoškolského štúdia

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
V súlade s Článkom 14 ods. 5 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
vydávam smernicu týkajúcu sa uznania absolvovanej časti štúdia na niektorej vysokej škole.
Čl. 2
Uznanie časti štúdia
(1) Študent, ktorý v minulosti študoval na vysokej škole, môže podať dekanovi fakulty žiadosť o uznanie
absolvovania časti štúdia (o uznanie kreditov), ak od ich absolvovania neuplynulo viac než 5 rokov

Študent podáva žiadosť na študijnom oddelení fakulty.
(2) Súčasťou žiadosti o uznanie časti štúdia sú sylaby predmetov, ktorých absolvovanie žiada študent
uznať, ako aj hodnoverný doklad s hodnotením absolvovaných predmetov klasifikačnými

stupňami. Sylaby predmetov nemusí doložiť študent, ktorý žiada o uznanie časti štúdia, ktorú
absolvoval na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (ďalej FIIT
STU).
(3) Počet uznaných kreditov je daný súčtom kreditov priradených uznaným predmetom

v aktuálnom študijnom programe pre akademický rok, pre ktorý študent žiada o uznanie časti
štúdia.
(4) Maximálne možno uznať 50 % z nominálneho počtu kreditov potrebných na úspešné

absolvovanie študijného programu, ktorý študent študuje.
(5) Možnosť podania žiadosti o uznanie absolvovania predmetov sa netýka
a) v prvom stupni vysokoškolského štúdia predmetov Bakalársky projekt I a Bakalársky projekt II,
b) v druhom stupni vysokoškolského štúdia predmetov Diplomový projekt I, Diplomový projekt
II, Diplomový projekt III a Výskum v príslušnom odbore, v ktorom sa vykonáva študijný
program.
(6) Študentovi študijného programu prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý
v minulosti študoval na uvedenom stupni na FIIT STU a ktorý si podal žiadosť o uznanie
absolvovania predmetov možno uznať predmety:
a) ukončené klasifikovaným zápočtom alebo zápočtom a skúškou alebo skúškou, v ktorých bol
klasifikovaný klasifikačným stupňom A alebo B,
b) ukončené iba zápočtom, ak zápočty získal.

(7) K žiadosti študenta študijného programu prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia
o uznanie časti štúdia, ktoré v minulosti absolvoval na inej fakulte než FIIT STU príp. na inej
univerzite, sa vyjadrí garant študijného programu, ktorý navrhne dekanovi rozsah uznania

časti predchádzajúceho štúdia s udaním počtu uznaných kreditov.
(8) Započítanie kreditov je spoplatnené. Výška poplatku je daná predpisom rektora, ktorý určuje
výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov
s tým súvisiacich na STU v Bratislave na daný akademický rok.
Čl. 3
Rozhodnutie o uznaní časti štúdia
(1) O uznaní časti štúdia rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie je konečné.
(2) Rozhodnutie o uznaní časti štúdia sa vyhotoví písomne do 10 pracovných dní od podania

žiadosti. Rozhodnutie si študent prevezme na študijnom oddelení fakulty.

Čl. 4.
Záverečné ustanovenie
(1) Smernica je platná od akademického roka 2009/10.
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