
Návrh 

 

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

pre akademický rok 2008/2009 schválené AS FMFI UK 9. júna 2008 

Doplnok č. 1 

 

Čl. 1 

(1) Článok 2, odstavec 2, veta 3 sa mení takto: 

„Dekan môže na návrh garanta študijného programu uchádzačovi odpustiť ústnu čast 

skúšky.“ 

  

(2) Článok 2, odstavec 6 sa mení takto: 

„Z prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 30 bodov. V prípade, že sa konajú 

obe časti skúšky, uchádzač môže získať za písomnú časť skúšky maximálne 20 bodov a 

za ústnu časť skúšky maximálne 10 bodov.” 

 

(3) Článok 2, odstavec 7 sa mení takto: 

„K bodovému zisku uchádzačov podľa odseku 6 sa pripočítajú body za študijné výsledky 

dosiahnuté počas štúdia bakalárskeho študijného programu podľa vzorca 

15 5b p   

kde b je bodový zisk uchádzača a p je vážený študijný priemer vypočítaný pomocou 

numerickej hodnoty určenej čl. 23, ods. 6 Študijného poriadku FMFI UK. 

 

 

 

Zdôvodnenie: 

Doplnok kritérií reaguje na zmenu Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len ŠPUK) a navrhovanú obdobnú zmenu Študijného poriadku FMFI UK v oblasti 

prijímania uchádzačov na magisterské študijné programy ako aj zo skúseností z prijímacieho 

pokračovania pre akademický rok 2008/2009. 

Tretia veta článku 2, odstavca 2 umožňovala dekanovi odpustiť ústnu alebo písomnú časť 

prijímacej skúšky, ak sa táto koná. Návrh dáva kritéria do súladu so ŠPUK, ktorý v prípade 

konania prijímacej skúšky písomnú časť predpisuje ako povinnú. 

Odsek 2 a 3 reaguje na skúsenosti získané počas prijímacieho pokračovania pre akademický 

rok 2008/2009, kedy sa ukázalo nevhodnosť naviazania prijímacieho pokračovania len na 

výsledky štátnej skúšky. Navrhuje sa preto pri prijímaní na študijné programy, na ktoré sa koná 

prijímacia skúška, brať do úvahy okrem výsledku prijímacej skúšky (ktorá spravidla môže byť 

súčasne písomnou časťou bakalárskej štátnej skúšky) aj študijné výsledky uchádzačov počas 

bakalárskeho štúdia, zatiaľ v pomere 3:1 v prospech prijímacej skúšky. 

 


