
Návrh 

 

Kritériá pre prijímacie konanie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK  

pre akademický rok 2008/2009 schválených AS FMFI UK 26. júna 2007 

Doplnok č. 1 

 

Čl. 1 

(1) Článok 1, odstavec 10 sa dopĺňa takto: 

„V prípade, že na prijímacej skúške dosiahlo výborný výsledok viac uchádzačov, než je 

plánovaný počet prijatých, môže dekan prijať na štúdium vyšší počet uchádzačov“ 

  

(2) Článok 2, odstavec 4 sa mení takto: 

„Termín podania prihlášok je do 15. apríla 2008.” 

 

(3) Tabuľka 2 sa dopĺňa takto: 

Študijný program Nadväzuje na bakalársky študijný 

program 

Plánovaný 

počet 

...   

Učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo matematiky a fyziky 50 

Učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo matematiky a informatiky 50 

Učiteľstvo akademických predmetov 

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie 

a matematiky 

10 

Učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo fyziky a informatiky 20 

Učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo informatiky a biológie 20 

Učiteľstvo akademických predmetov - 

Učiteľstvo výchovnovzdelávacích a 

výchovných predmetov 

Učiteľstvo matematiky a telesnej 

výchovy 

20 

 

 

 

Zdôvodnenie: 

Článok 1, odstavec 10, umožňuje dekanovi v prípade, že na prijímacích skúškach dosiahlo 

postačujúce výsledky menej uchádzačov než je plánovaný počet prijatých, znížiť počet 

prijímaných tak, aby prijatí študenti spĺňali požiadavky na vedomosti. Jeho rozšírenie umožní 

dekanovi zmeniť počet prijatých v prípade, keď dostatočné znalosti preukáže vyšší počet 

uchádzačov, než je plánovaný počet prijatých, a fakulta bude mať o nich záujem. 

Vzhľadom na to, že fakulta získala akreditáciu magisterských študijných programov 

učiteľstva akademických predmetov až po prijatí kritérií, je potrebné kritéria doplniť o údaje 

týkajúce sa týchto programov. 

Pretože podľa zákona č. 131/2002 Z.z. O vysokých školách... musí byť informácia 

o programoch druhého a tretieho stupňa, v ktorých sa otvára výučba v nasledujúcom 

akademickom roku, zverejnená najmenej dva mesiace pred termínom podania prihlášok, 

prihlášky na tieto programy fakulta musí prijímať aspoň do 11. apríla 2007. V odstavci (2) 

zosúlaďujeme termín podania prihlášok na ostatné magisterské programy s termínom podania 

prihlášok na doplnené študijné programy. 


