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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

Akademický senát FMFI UK 

a) schvaľuje zrušenie uznesenia č. 5 z 20. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 24. marca 2014, 

b) schvaľuje nové znenie čl. 49 ods. 3: 

„(3) Študijný poriadok FMFI UK nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK a 

účinnosť dňom 1. septembra 2014.“, 

c) schvaľuje Študijný poriadok FMFI UK v znení pozmeňujúcich návrhov prijatých na 20. riadnom 

zasadnutí AS FMFI UK dňa 24. marca 2014 a nového znenia čl. 49 ods. 3. 
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Úplné znenie čl. 49 Študijného poriadku FMFI UK  

(s vyznačením zmien) 

Čl. 49 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných 
študijných programov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 vrátane charakteristiky 
predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované. 

(2) Súčasťou tohto Študijného poriadku FMFI UK je Príloha č. 1: Minimálne počty kreditov, ktorých 
získanie treba preukázať v kontrolných etapách denného štúdia a Príloha č. 2: Všeobecné pravidlá 
zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na FMFI UK, ktoré sa vzťahujú na 
bakalárske a magisterské štúdium. Na doktorandské štúdium sa vzťahujú primerane.  

(3) Študijný poriadok FMFI UK nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK 
a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia Akademickým senátom UK. dňom 
1. septembra 2014. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto študijného poriadku sa zrušuje Študijný poriadok FMFI UK, 
ktorý bol schválený Akademickým senátom FMFI UK dňa 16. februára 2009 a Akademickým 
senátom UK dňa 18. februára 2009, v znení neskorších dodatkov. 

 


