Pozmeňujúce návrhy k Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK

1. (prodekan doc. Vinař)
V čl. 4 ods. 6 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) na vzorovom tlačive zverejnenom na webovom sídle fakulty,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
Odôvodnenie:
Čl. 4 ods. 6 nemyslí na zahraničných uchádzačov o štúdium, pre ktorých máme separátne fakultné
tlačivo (v budúcnosti tlačivá) v anglickom jazyku. (obsahujú aj iné údaje ako tlačivo Ministerstva)
(6) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium
na fakulte.5 Písomná prihláška na štúdium sa podáva v listinnej podobe
a) na vzorovom tlačive zverejnenom na webovom sídle fakulty,
b) na vzorovom tlačive zverejnenom na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
alebo
c) vyplnením elektronickej prihlášky prostredníctvom akademického informačného systému (ďalej len
„AIS“), ktorú uchádzač následne vytlačí.

2. (prodekan doc. Vinař)
V čl. 15 ods. 3 písm. i) sa za slovo „pridelená” vkladá slovo „UK” a súčasne sa vypúšťa čiarka a slová
„resp. ktorú na komunikáciu poskytol fakulte“.
Odôvodnenie:
Čl. 15 ods. 3 nezohľadňuje súčasnú prax, keďže v súčasnosti už všetku komunikáciu zasielame len na
univerzitné e-maily a ani vo väčšine prípadov nie je technicky možné evidovať iné adresy okrem
univerzitných.
(3) Študent je povinný najmä
i) pravidelne sledovať poštu v e-mailovej schránke, ktorá mu bola pridelená UK, resp. ktorú na
komunikáciu poskytol fakulte.
3. (prodekanka Dr. Rostás) - návrhy sa týkajú prílohy č. 2


čl. 1 ods. 5 písm. b) - vypustiť (dôvod: nerobí sa to na zápisoch)

(5) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty (ďalej len „študijné oddelenie“):
b) Predkladá študentovi Výkaz o plnení študijných povinností vytlačený z AIS za predchádzajúce obdobie,
podpísané tlačivo zakladá do osobného spisu študenta.


čl. 1 ods. 7 písm. a) - vypustiť (dôvod: nerobí sa to na zápisoch)

(7) Študent alebo ním splnomocnená osoba:
a) Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení študijných povinností za predchádzajúcu časť
štúdia (predchádzajúci akademický rok, resp. príslušný semester).



čl. 1 ods. 7 písm. b) - zmeniť „...rok/semester študijný plán podľa...“ na „...rok/semester
Protokol o študijnom pláne podľa...“

b) Potvrdí pre aktuálny akademický rok/semester Protokol o študijnom pláne študijný plán podľa § 51
ods. 8 zákona o vysokých školách v súlade s týmto študijným poriadkom a pravidlami a podmienkami na
utváranie študijného plánu určenými študijným programom.


čl. 2 ods. 2 - zmeniť „...štúdia zistia rozdielne údaje v AIS...“ na „...štúdia zistia rozdielne
hodnotenia v AIS...“

(2) Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistia rozdielne hodnotenia údaje v AIS a indexe alebo hodnotenia
údaje chýbajú, študijné oddelenie zistené skutočnosti ohlási písomne vyučujúcemu daného predmetu
alebo vedúcemu katedry, resp. ústavu alebo iného pracoviska (ďalej len „katedra“).


čl. 2 ods. 3 písm. a) – vypustiť (dôvod: nerobí sa to vôbec)

(3) Pôsobnosť katedry:
a) Dodáva a aktualizuje na študijné oddelenie zoznam interných a externých vyučujúcich.


čl. 2 ods. 3 písm. c) – zmeniť „...rozdielne alebo chýbajúce údaje, ktoré boli zistené...“ na
„...rozdielne alebo chýbajúce hodnotenia, ktoré boli zistené...“

c) Vedúci katedry zabezpečí bezodkladnú nápravu a prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov, keď
študijné oddelenie zistí a oznámi mu rozdielne alebo chýbajúce hodnotenia údaje, ktoré boli zistené pri
kontrole výsledkov štúdia.


čl. 2 ods. 5 – vložiť nový odsek c): „Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení
študijných povinností v danom akademickom roku.“

(5) Povinnosti študenta:
c) Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení študijných povinností v danom akademickom
roku.
4. (doc. Ševčík) - návrh sa týka prílohy č. 2
V čl. 2 ods. 6 sa slová „môže zapísať“ nahrádzajú slovom „zapíše“.
Odôvodnenie:
Zosúladenie s čl. 24 ods. 7, neabsolvované predmety sa na konci skúškového obdobia hodnotia známkou
FX a túto skutočnosť študijné oddelenie zapisuje do AIS. Formulácia „môže zapísať“ by mohla
naznačovať študentom a vyučujúcim nesprávnu interpretáciu, že predmet ostane bez hodnotenia.
(6) Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, je ohodnotený ako
neabsolvovaný a študijné oddelenie zapíše môže zapísať do AIS hodnotenie FX, ak uplynuli tri dni od
ukončenia skúškového obdobia; pod zapísaným predmetom sa rozumie aj predmet uvedený po
povolených opravách na zmluve o štúdiu („learning agreement“) študenta vyslaného na akademickú
mobilitu.

