
Predložené na schválenie AS FMFI UK dňa 16.2.2009 

Zapracovanie pripomienok z Uznesenie zo zasadnutia pedagogickej komisie UK dňa 28. 1. 

2009 do Študijného poriadku FMFI UK 

 

Po diskusii, v rámci ktorej sa prediskutovali pripomienky členov pedagogickej  komisie UK ako aj  

prorektorky pre legislatívu  sa komisia  zhodla na potrebe úpravy nasledovných bodov študijného 

poriadku FMFI UK: 

 

 

Článok 15.,  bod 4. 

Upraviť podľa ŠP UK. 

 

Pôvodné znenie: 

(4) Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 14 výučbových týždňov. Skúškové 

obdobie trvá najmenej 5 týždňov. V poslednom semestri štúdia môže dekan upraviť dĺžku 

skúšobného obdobia aj iným spôsobom. 

 

Upravené: 

(4) Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 15 výučbových týždňov. Skúškové 

obdobie trvá najmenej 4 týždne. V poslednom semestri štúdia môže dekan upraviť harmonogram 

výučby aj iným spôsobom. 

 

 

Článok 19.,  bod 6.,  písm. b 

V poslednej vete opraviť: výnimku môže povoliť nie vyučujúci, ale garant predmetu. 

 

Pôvodné znenie: 
(6) Predmety sa v študijnom programe delia na: 

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto predmetu 

je možné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov – prerekvizít. 

Výnimku môže povoliť vyučujúci predmetu. 

 

Upravené: 

(6) Predmety sa v študijnom programe delia na: 

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto predmetu 

je možné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov – prerekvizít. 

Výnimku môže povoliť garant predmetu. 

 

 

Článok 23., bod 3. 

Komisia navrhuje poslednú vetu vypustiť: „Ak sa študent dopustí obzvlášť závažného podvodu, 

môže stratiť nárok na opravné termíny podľa ods. 5.“ 

 

Pôvodné znenie: 

(3) Ak sa študent dopustí počas skúšky podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami 

vyhlásenými na jej začiatku, je hodnotený stupňom FX. Ak sa študent dopustí obzvlášť závažného 

podvodu, môže stratiť nárok na opravné termíny podľa odseku 5. 

 

Upravené: 

(3) Ak sa študent dopustí počas skúšky podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami 

vyhlásenými na jej začiatku, je hodnotený stupňom FX.  

 


