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Návrh uznesenia
Akademický senát FMFI UK
schvaľuje
Návrh výšky školného a vybraných poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2016/2017.

Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK

materiál je zaradený
na 16. riadne zasadnutie dňa 22.10.2015

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK

-----

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK

-----

Mandátová komisia AS FMFI UK

-----

Pedagogická komisia AS FMFI UK

Za správnosť:
RNDr. Róbert Kysel, PhD., v. r.
(tajomník AS FMFI UK)

odporúča schváliť
(prerokované na 3. zasadnutí dňa 19.10.2015)

Povinnosť uhradiť školné v dennej forme štúdia
(1) Študent je povinný uhradiť UK ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za
štúdium v príslušnom akademickom roku, ak študuje súbežne v jednom akademickom roku
dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom
stupni. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu
v príslušnom stupni po prerušení (§ 69 ods. 1 zákona o vysokých školách) (ide o študenta,
ktorý týmto študuje súbežne), je povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť
z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca
príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
(2) Študent je povinný uhradiť UK ročné školné za každý ďalší rok štúdia, ak študuje študijný
program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.
V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej
vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského
vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na štúdium
viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava len jeden rok.
Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom
akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok. Ak študent
študoval v tom istom stupni vysokoškolského štúdia pred 1. septembrom 2008 súbežne vo
viacerých študijných programoch v jednom akademickom roku alebo v jeho časti, zohľadní sa
mu v celkovej dobe štúdia štúdium v každom študijnom programe pred 1. septembrom 2008
osobitne. Ak študoval v niektorom zo študijných programov len časť akademického roka, táto
doba sa zaokrúhľuje na celý akademický rok.
(3) Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku
uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) zákona o vysokých
školách uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne,
len ak niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom začal študovať tento
študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom
programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to neplatí, ak ide o študenta, ktorý nie je
občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte.

Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017
(1) Denná forma štúdia
Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článku 1 a 2, platia ročné školné
a)

v študijných programoch prvého stupňa

1 000 €

b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3
c)

1 300 €

v študijných programoch tretieho stupňa vo výške

664 €

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článku 2 odsek 3 platia ročné školné
a)

v študijných programoch prvého stupňa

2 000 €

b) v študijných programoch druhého stupňa a v spojenom štúdiu podľa § 53 ods. 3

3 000 €

c)

4 000 €

v študijných programoch tretieho stupňa vo výške

(2) Externá forma štúdia
doktorandské štúdium

664 €

(3) Poplatky za prijímacie konanie
a)

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalárske štúdium

33 €

b) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na magisterské štúdium

33 €

c)

33 €

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

(4) Poplatky za rigorózne konanie
a)

rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku

400 €

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely
a)

dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce

166 €

b) vykonanie doplňujúcej skúšky

33 €

c)

66 €

vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky

d) dopracovanie a obhajoba záverečnej bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej
práce, ak sa dopracovanie práce alebo doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku
e)

vykonanie doplňujúcej skúšky, ak sa doplňujúca skúška robí v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku

f)

vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu štátnej skúšky, ak sa dopracovanie práce
alebo doplňujúca skúška robí v inom ako slovenskom alebo českom jazyku

Schválené na 9. riadnom zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 26. 10. 2015.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda AS FMFI UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK

332 €

83 €
166 €

