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Š T U D I J N Ý    P O R I A D O K 
 

1.  
UTV v Košiciach je 6-semestrálne. Semester má 21 vyučovacích hodín rozdelených do 7 sústredení. 
 

2.  
Štúdium je rozdelené na dve časti. V 1. ročníku sú prednášky všeobecné a spoločné pre všetkých 
poslucháčov. Po úspešnom ukončení 1. ročníka sa poslucháč môže zapísať do 2. ročníka (na odbor), v 
ktorom pokračuje až do 3. ročníka. Odbor sa otvorí pri min. počte 7 uchádzačov. 

3.  
Poslucháč môže jeden ročník navštevovať maximálne dvakrát. Opätovný zápis povoľuje rektor TUKE 
Jeho rozhodnutie je konečné. 
 

4.  
Podmienkou prijatia na štúdium je záväzná prihláška s uvedením najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
(minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou), vek minimálne 40 rokov a zaplatenie 
zápisného . Prijímacie skúšky sa nevykonávajú. O prijatí na štúdium rozhoduje rektor TUKE na základe 
údajov v prihláške uchádzača o štúdium. Jeho rozhodnutie je konečné. 
 

5.  
Kontrola a hodnotenie výsledkov štúdia sa uskutočňuje po skončení výučbovej časti semestra. Vykonáva 
sa formou, ktorú oznámi garant odboru na začiatku semestra (napr. písomná skúška, didaktický test, 
semestrálna práca, resp. aj jej prezentácia, referát, projekt a i. Hodnotenie je dvojstupňové : vyhovel - 
nevyhovel. Skúšky sa zaznamenávajú do výkazu o štúdiu. Podmienkou účasti na skúške je zápočet 
(účasť prednášok). Udeľuje ho odborný garant, resp. tajomník UTV v Košiciach na základe záznamu o 
účasti, ktorá musí byť minimálne 15 hodín za semester (5 prednášok). Semestrálnu skúšku je možné 
opakovať jedenkrát. 
 

6.  
Dokladom o ukončení štúdia je osvedčenie o absolvovaní UTV v Košiciach, ktorý  vydáva TUKE. Štúdium 
sa ukončuje slávnostnou promóciou. 
 

       PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŠTUDENTOV  
 
 Študenti UTV v Košiciach majú právo : 
- zúčastňovať sa na riadení, tvorbe  učebných plánov a prezentovať svoje návrhy prostredníctvom 

členov samosprávy, 
- po vzájomnej dohode s vyučujúcimi a vedením príslušnej fakulty používať učebné priestory a 

knižnice, 
- po vzájomnej dohode s vyučujúcimi a vedením príslušnej fakulty zapojiť sa do vedecko-výskumnej 

činnosti pracovísk. 
 Študenti UTV v Košiciach  majú povinnosť : 
- aktívne sa zúčastňovať na prednáškach a individuálnym štúdiom si dopĺňať a rozširovať  vedomosti. 


