Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DODATOK Č. 1
K ŠTUDIJNÉMU PORIADKU
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 3.3.2008, ktorý nadobudol platnosť dňa 27.6.2008 a účinnosť
od 14.7.2008, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 22.2.2010 číslo uznesenia
07/2010 mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 1 ods. 1 sa v prvej vete slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „zabezpečenia“.
2. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Pred obhajobou záverečných prác vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na TUKE zašle TUKE
tieto práce v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a overí sa
miera ich originality.“.
3. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Študent môže byť prijatý na štúdium študijného programu na základe prijímacieho konania podľa § 58 zákona.“.
4.

V § 7 nadpis znie: „Zápis uchádzačov prijatých na štúdium na TUKE“.

5. V § 7 sa vypúšťa ods. 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
6. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 7a
Zápis na štúdium pri zmene študijného programu
(1) Zmenu študijného programu a zápis na štúdium zmeneného študijného programu môže rektor alebo dekan
povoliť študentovi, ktorý
a) je študentom TUKE a využije právo zmeniť študijný program podľa § 70 ods. 1 písm. l) zákona,
b) bol prijatý na štúdium na inej vysokej škole a požiada TUKE o zápis na štúdium študijného programu príslušného
stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore podľa § 59 ods. 4 zákona.
(2) Študent TUKE môže v súlade s § 70 ods. 1 písm. l) zákona požiadať o zmenu študijného programu príslušného
stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore tak, že predloží rektorovi alebo dekanovi
písomnú žiadosť o zmenu študijného programu. Pokiaľ sa pôvodný a zmenený študijný program uskutočňujú na rôznych
fakultách, resp. na TUKE a fakulte, študent so žiadosťou súčasne predloží:
a) doklad/potvrdenie o štúdiu (návšteve školy) s uvedenými názvami študijného programu a študijného odboru,
b) výpis výsledkov doterajšieho štúdia (pokiaľ už študuje).
(3) O predloženej žiadosti študenta TUKE rozhodne rektor alebo dekan formou rozhodnutia do 30 dní od
doručenia všetkých požadovaných podkladov po ich porovnaní s príslušným študijným programom.
(4) Doručením rozhodnutia rektora alebo dekana o povolení zápisu na štúdium po zmene študijného programu
podľa § 70 ods. 1 písm. l) zákona vzniká študentovi TUKE právo na zápis na štúdium zmeneného študijného programu.
Termín, miesto a spôsob zápisu študentovi určí a oznámi TUKE alebo fakulta.
(5) Dňom zápisu sa študent podľa ods. 1 písm. a) stáva študentom zmeneného študijného programu a jeho
predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu.
(6) TUKE alebo fakulta, na ktorú sa študent zapísal, do 3 pracovných dní odo dňa zápisu oznámi fakulte, na ktorej
študent zanechal štúdium, ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila zápis, ako aj dátum zápisu.
(7) Študent, ktorý bol prijatý na štúdium na inej vysokej škole, môže v súlade s § 59 ods. 4 zákona požiadať
o zápis na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom
odbore na TUKE tak, že predloží rektorovi alebo dekanovi písomnú žiadosť o zápis na štúdium študijného programu, ktorý
sa uskutočňuje na TUKE alebo na fakulte. So žiadosťou študent inej vysokej školy súčasne predloží:
a) doklad o prijatí na štúdium na inej vysokej škole, kde budú uvedené názvy študijného programu a študijného odboru,
ako aj podmienky prijatia na štúdium na inej vysokej škole,
b) výpis výsledkov doterajšieho štúdia na inej vysokej škole (pokiaľ už študuje),
c) plnenie osobného študijného plánu, výsledky ročného hodnotenia a prehľad publikačnej činnosti v prípade
doktorandského štúdia (pokiaľ už študuje).
(8) O predloženej žiadosti študenta inej vysokej školy rozhodne rektor alebo dekan formou rozhodnutia do 30 dní
od doručenia všetkých požadovaných podkladov na základe požiadaviek príslušného študijného programu, ktorý sa
uskutočňuje na TUKE alebo na fakulte.
(9) Doručením rozhodnutia rektora alebo dekana o povolení zápisu na štúdium podľa § 59 ods. 4 zákona vzniká
študentovi inej vysokej školy právo na zápis na štúdium na TUKE alebo na fakulte. Termín, miesto a spôsob zápisu
študentovi určí a oznámi TUKE alebo fakulta.
(10) Študent podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu je pri zápise povinný:
a) predložiť rozhodnutie rektora alebo dekana o povolení zápisu na štúdium,
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b) preukázať pri zápise úhradu poplatku spojeného s vyhotovením preukazu študenta (§ 67 ods. 1 písm. a) zákona),
c) predložiť doklad o zaplatení stanoveného ročného školného, ak je prijatý na platený študijný program, alebo ak mu
povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92, ods. 5 až 8 zákona) alebo z ustanovení zmluvy,
d) oznámiť TUKE alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomností.
(11) Študent podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu je povinný prevziať si preukaz študenta najneskôr do 30 dní od
zápisu na štúdium na TUKE. Študenta, ktorý si preukaz neprevezme v tomto termíne, TUKE alebo fakulta vyzve, aby si
preukaz prevzal do 7 dní od doručenia výzvy. Študenta, ktorý si preukaz neprevezme ani v tejto dodatočnej lehote, môže
rektor alebo dekan vylúčiť zo štúdia (§ 66 ods. 1 písm. c) zákona).
(12) Dňom zápisu sa študent podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu stáva študentom TUKE a jeho predchádzajúce
štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu.
(13) TUKE do 3 pracovných dní odo dňa zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium,
ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila zápis, ako aj dátum zápisu.“.
7. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Uchádzač prijatý na štúdium a študent inej vysokej školy, ktorému bolo doručené rozhodnutie o povolení zápisu
na štúdium na TUKE, sa stáva študentom TUKE dňom zápisu na štúdium, ktorý je uvedený v zápisnom lístku; študent,
ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom TUKE dňom opätovného zápisu na štúdium, ktorý je uvedený
v zápisnom lístku.“.
8. V § 8 ods. 5 písm. l) sa slová „kombinácie študijných odborov“ nahrádzajú slovami:„príbuzného študijného odboru“.
9. V § 8 ods. 10 sa za slovom „ods. 6“ vypúšťajú slová: „písm. a)“.
10. V § 12 ods. 10 písm. a) sa slová „zdravotne postihnutého študenta“ nahrádzajú slovami: „študenta so zdravotným
postihnutím“.
11. V § 13 nadpis znie: „Zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, zápis predmetov a ostatných povinností“.
12. V § 13 odsek 1 znie:
„(1) V priebehu štúdia príslušného študijného programu, ak študent splnil povinnosti určené v § 17 tohto poriadku, je
povinný zapísať sa do nasledujúceho obdobia štúdia:
a) na začiatku každého akademického roka v stanovenom termíne a stanovenou formou,
b) po prerušení štúdia (§ 19 ods. 8 tohto poriadku).“.
13. V § 13 odsek 2 znie:
„(2) Za správnosť zápisu predmetov a ostatných povinností predpísaných študijným programom (§ 51 ods. 4 písm. l/
zákona, vrátane štátnych skúšok) je zodpovedný študent, ktorý potvrdzuje svoj osobný študijný plán podpisom v zápisnom
lístku pri zápise na štúdium v danom akademickom roku.“.
14. V § 13 ods. 3 sa na konci pripájajú slová: „ a/alebo štátne skúšky.“.
15. V § 13 odsek 5 znie:
„(5) Zápis na daný akademický rok sa pripravuje už v priebehu predchádzajúceho akademického roka formou
požiadaviek na zápis predmetov a ich umiestnenia do rozvrhových položiek. Študent sa pri podávaní požiadaviek na zápis
predmetov a/alebo ostatných povinností riadi pokynmi TUKE alebo fakulty.“.
16. V § 13 ods. 12 sa za slová „študentovi z“ vkladajú slová: „danej alebo“ a slová „vyučovaný na danej“ sa nahrádzajú
slovami „vyučovaný na príslušnej“.
17. V § 13 odsek 14 znie:
„(14 ) Ak sa na TUKE alebo na príslušnej fakulte používa výkaz o štúdiu (index), je študent povinný predložiť tento
doklad v termíne určenom na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia študijnému oddeleniu. Študijné oddelenie vo výkaze o
štúdiu zápis potvrdí a zaznamená ho do registra študentov TUKE.“.
18. V § 13 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17) Študent je pri zápise povinný predložiť doklad o zaplatení stanoveného ročného školného, ak je prijatý na
platený študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92, ods. 5 až 8 zákona) alebo z
ustanovení zmluvy.“.
19. V § 14 ods. 6 sa v zátvorke sa vypúšťajú slová: „a pod.“
20. V § 14 ods. 8 sa v tabuľke vypúšťajú stĺpce s označením: „Výsledná známka“ a „Klasifikačný stupeň odráža
výsledky“.
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21. V § 14 odsek 12 znie:
„(12) Na hodnotenie študijných výsledkov študenta za určité obdobie sa používa vážený študijný priemer Vp, ktorý sa
vypočíta podľa vzorca: Vp = Σ(Pi Ki ) / ΣKi , kde Pi je klasifikačný stupeň vyjadrený ako celkový percentuálny zisk z itého predmetu a Ki je počet kreditov za i-tý predmet. Vážený študijný priemer Vp sa zaokrúhľuje na celé percentá a môže
sa mu priradiť priemerná známka za hodnotené obdobie štúdia Z, ktorá sa vypočíta pomocou vzťahu: Z = (249 – 2Vp)/49.
Priemerná známka za hodnotené obdobie Z sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.“.
22. § 14 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) Pri zostavovaní poradovníkov pre motivačné štipendium a ubytovanie v študentských domovoch sa do
váženého študijného priemeru Vp za počítavajú všetky predmety príslušného študijného programu zapísané na hodnotené
obdobie, vrátane predmetov s hodnotením FX.
(14) Do váženého študijného priemeru Vp za celé obdobie štúdia, ktorý sa uvádza v dodatku k diplomu, sa
započítavajú len úspešne absolvované predmety študijného programu a uznané predmety.“.
23. V § 15 ods. 7 sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová: „(2 pracovné dni)“.
24. V § 15 ods. 10 sa za slová „tohto poriadku zapíše“ vkladá slovo: „len“.
25. V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nominálnych“.
26. V § 16 ods. 10 sa za slová „48 hodín“ vkladajú slová: „(2 pracovné dni)“.
27. V § 16 ods. 17 sa na konci vkladá čiarka a slová: „s výnimkou, kedy skúšajúci neúčasť študenta na skúške z dôvodov
hodných osobitého zreteľa ospravedlní do 24 hodín (1 pracovný deň).“.
28. V § 16 ods. 20 sa slová: „sa posudzuje ako disciplinárny priestupok študenta“ nahrádzajú slovami: „môže riešiť
dozerajúci učiteľ na mieste návrhom skúšajúcemu na udelenie 0 %-ného výsledku za príslušnú kontrolu.“.
29. V § 16 sa vypúšťa odsek 22. Doterajšie odseky 23 a 24 sa označujú ako odseky 22 a 23.
30. § 17 vrátane nadpisu znie:
„§ 17
Kontrola štúdia a podmienky pre pokračovanie v štúdiu
(1) Kontrola štúdia sa uskutočňuje na základe počtu získaných kreditov.
(2) Študent v 1. roku štúdia bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu môže
pokračovať v štúdiu v letnom semestri, ak získal za prvý (zimný) semester štúdia tohto študijného programu minimálne 12
kreditov.
(3) Študent bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu môže pokračovať v štúdiu
v ďalšom akademickom roku, ak získal za prechádzajúci akademický rok aspoň 36 kreditov.
(4) Študent, ktorý získal spolu za celé predchádzajúce obdobie štúdia príslušného študijného programu predpísaný
počet kreditov pre riadne skončenie štúdia tohto študijného programu, môže pokračovať v štúdiu a zapisuje si do
nasledujúceho obdobia štúdia len štátne skúšky.
(5) Študent, ktorý sa opätovne zapísal na štúdium po prerušení štúdia, môže pokračovať v štúdiu v ďalšom
akademickom roku, ak získal v súčte aspoň 36 kreditov za časť akademického roka, počas ktorého bol zapísaný na štúdium
príslušného študijného programu pred prerušením a za časť akademického roka po jeho opätovnom zapísaní sa na štúdium.
(6) Do minimálneho počtu kreditov podľa ods. 2 až 5 tohto paragrafu sa započítavajú len kredity získané za
predmety absolvované v rámci príslušného študijného programu a kredity prenesené podľa § 11 ods. 8 až 11 tohto
poriadku.
(7) Do minimálneho počtu kreditov podľa ods. 2 až 5 tohto paragrafu sa nezapočítavajú kredity získané za uznané
predmety (§ 16 ods. 24 tohto poriadku).
(8) Študent, ktorý nesplnil podmienky podľa ods. 2 až 5 tohto paragrafu, je zo štúdia vylúčený podľa § 66 ods. 1
písm. c) zákona.“.
31. § 18 vrátane nadpisu znie:
„§ 18
Štátne skúšky
(1) Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať vykonanie
jednej alebo dvoch štátnych skúšok. Medzi štátne skúšky na TUKE patrí:
a) obhajoba záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej), ktorá je povinná pre každý študijný program,
b) skúška z predmetov (jedného alebo viacerých) alebo odborná rozprava v rámci jedného alebo viacerých predmetov,
ktorá je povinná pre inžinierske, magisterské a doktorandské študijné programy a odporúča sa pre bakalárske študijné
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programy.
(2) V prípade študijného programu 3. stupňa je dizertačná skúška štátnou skúškou podľa ods. 1 písm. b) tohto
paragrafu. Ďalšie podrobnosti upravuje vnútorný predpis TUKE o doktorandskom štúdiu. Štúdium študijného programu 1.
alebo 2. stupňa sa ukončuje štátnou skúškou alebo štátnymi skúškami v súlade s podmienkami stanovenými študijným
programom.
(3) Navrhované témy bakalárskych alebo diplomových prác zverejní vedúci pracoviska garantujúceho príslušný
študijný program po vyjadrení sa garanta tohto programu najneskôr do konca akademického roka pred rokom, v ktorom sa
konajú štátne skúšky. Priradenie tém študentom sa zabezpečí najneskôr do konca prvého týždňa predposledného semestra
štúdia. Témy záverečných prác zadáva rektor alebo dekan na návrh vedúcich pracovísk garantujúcich študijné programy
najneskôr do 31. októbra predposledného semestra.
(4) Študent môže absolvovať obhajobu záverečnej práce po získaní celkového počtu kreditov predpísaného pre
riadne skončenie štúdia príslušného študijného programu a po odovzdaní záverečnej práce.
(5) Bakalársku alebo diplomovú prácu v dvoch vytlačených exemplároch študent odovzdá v určenom termíne na
pracovisko, ktoré garantuje príslušný študijný program a na ktorom sa konajú štátne skúšky, a v elektronickej podobe do
Univerzitnej knižnice. Súčasťou odovzdania bakalárskej alebo diplomovej práce je uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi
študentom (autorom) a TUKE. Univerzitná knižnica zašle túto prácu v elektronickej forme do centrálneho registra
záverečných prác za účelom vyhodnotenia jej originality. Výsledok kontroly originality záverečnej práce je súčasťou
zápisu o štátnych skúškach. Po úspešnej obhajobe sa záverečná práca zverejní v centrálnom registri záverečných prác.
(6) Podrobnejší postup pri zadávaní, odovzdávaní, vyhodnocovaní originality a obhajobe záverečných prác a o ich
následnom zverejnení upravuje osobitný vnútorný predpis TUKE.
(7) Okruhy otázok pre štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu zverejňuje vedúci pracoviska
garantujúceho príslušný študijný program vhodnou formou najneskôr na začiatku posledného semestra štúdia príslušného
študijného programu.
(8) Študent môže absolvovať štátne skúšky v riadnom alebo v opravnom termíne. Riadny termín je zvyčajne
termín konania štátnych skúšok podľa harmonogramu štúdia pre daný akademický rok. Ak študent nevykoná úspešne
štátne skúšky v riadnom termíne, môže ich absolvovať na základe písomnej žiadosti predloženej rektorovi alebo dekanovi v
opravnom termíne najskôr po mesiaci, avšak najneskôr do dvoch rokov po uplynutí štandardnej doby štúdia podľa
príslušného študijného programu. Obsah a rozsah opravných štátnych skúšok určí príslušná komisia v zápise o štátnych
skúškach.
(9) V mimoriadnych prípadoch (materstvo, nemoc a pod.) môže rektor alebo dekan na základe písomnej žiadosti
študenta povoliť náhradný riadny alebo náhradný opravný termín konania štátnych skúšok na návrh vedúceho pracoviska
garantujúceho príslušný študijný program a po vyjadrení sa garanta tohto programu.
(10) Študent, ktorému bol určený riadny, náhradný alebo opravný termín na vykonanie štátnych skúšok tak, že
dátum tohto termínu spadá do nasledujúceho akademického roka,
a) zapíše sa na začiatku nasledujúceho akademického roka podľa § 13 ods. 3 tohto poriadku,
b) zapíše si štátne skúšky (úspešne absolvovaná štátna skúška mu môže byť v prípade opravného termínu uznaná),
c) pri zápise sa preukáže dokladom o zaplatení stanoveného ročného školného, ak je prijatý na platený študijný
program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92, ods. 5 až 8 zákona) alebo z ustanovení zmluvy,
ako aj určeného poplatku.
d) môže využívať zariadenia a programové vybavenie TUKE alebo fakulty pre prípadnú opravu bakalárskej alebo
diplomovej práce len na základe písomného súhlasu vedúceho príslušného pracoviska.
(11) Ak študent nevykoná úspešne štátne skúšky ani v opravnom termíne, táto skutočnosť sa považuje za dôvod
na skončenie štúdia vylúčením v zmysle § 66, ods.1, písm. c) zákona. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia vydá rektor alebo
dekan. Študentovi sa vydá výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 4 a 5 zákona.
(12) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí rektor alebo dekan. Termíny podľa harmonogramu štúdia
a program štátnych skúšok pre jednotlivé študijné programy sa zverejnia 10 pracovných dní pred ich konaním, aby sa s
nimi mohli oboznámiť študenti a členovia komisie. Za ich vypracovanie zodpovedá vedúci pracoviska, ktoré garantuje
príslušný študijný program.
(13) Štátne skúšky sa konajú pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnych skúšok a vyhlásenie ich výsledkov sú
verejné. Skúšobná komisia rozhoduje o výsledkoch štátnych skúšok na svojom neverejnom zasadnutí. Rovnaké podmienky
a postup sa vzťahujú aj na konanie rigoróznych skúšok.
(14) Právo skúšať na štátnych skúškach a na rigoróznych skúškach majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo
funkcii profesor a docent a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou; ak ide o bakalárske študijné programy, aj
vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa (§ 63 ods. 3 zákona).
(15) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok určuje z osôb oprávnených
skúšať podľa odseku 14 tohto paragrafu rektor alebo dekan. Do skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok sa popri
vysokoškolských učiteľoch TUKE spravidla zaraďujú aj významní externí odborníci v danom študijnom odbore. Najmenej
dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkcii profesor alebo docent;
ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta
(§ 63 ods. 4 zákona). Zároveň najmenej jeden člen skúšobnej komisie pre štátne skúšky v 2. stupni štúdiu musí byť
z mimofakultného pracoviska.
(16) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. Za priebeh štátnych skúšok a
činnosť komisie zodpovedá jej predseda.
(17) Predsedov a členov komisií na vykonanie štátnych skúšok menuje a odvoláva na návrh vedúcich pracovísk
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garantujúcich študijné programy rektor alebo dekan. Predsedovia a členovia komisií sú menovaní na obdobie maximálne
piatich rokov. Predsedom môže byť iba profesor alebo docent z príslušného alebo príbuzného študijného odboru.
(18) V prípade neprítomnosti predsedu skúšobnej komisie z vážnych dôvodov, vymenuje rektor alebo dekan z
prítomných členov komisie náhradného predsedu.
(19) Štátne skúšky sa môžu konať, ak je prítomný predseda alebo náhradný predseda komisie a aspoň traja
členovia komisie.
(20) Výsledky obhajoby záverečnej práce a skúšky podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu sa hodnotia osobitne
podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v § 14 ods. 8 tohto poriadku.
(21) O priebehu štátnych skúšok sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda a členovia príslušnej komisie pre
vykonanie ŠS.
(22) Celkové hodnotenie výsledkov, ktoré študent dosiahol v rámci štúdia študijného programu (t.j. celkový
výsledok štúdia) je:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel,
c) neprospel.
(23) Celkový výsledok štúdia „prospel s vyznamenaním“ získa študent, ktorý dosiahol:
a) hodnotenie obhajoby záverečnej práce ”A - výborne”,
b) hodnotenie skúšky z predmetov, resp. odbornej rozpravy podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu ”A - výborne”,
c) vážený študijný priemer za celé štúdium podľa § 14 ods. 12 aspoň 90,01 %.
(24) Podrobnejší postup pri hodnotení štátnych skúšok upravuje osobitný vnútorný predpis TUKE.“.
32. V § 19 ods. 2 sa konci sa pripája táto veta: „O prerušenie nemôže požiadať študent v prvom semestri štúdia.“.
33. V § 21 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Používanie výkazu o štúdiu na TUKE nie je povinné, o jeho používaní rozhoduje rektor alebo dekan.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
34. V § 22 odsek 5 znie:
„(5) TUKE vydáva absolventom akreditovaného študijného programu diplom a dodatok k diplomu v anglickom
jazyku bezplatne.“.
35. V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Uvoľnený študent je povinný požiadať rektora alebo dekana o individuálny študijný plán.“.
36. V § 23 odsek 3 znie:
„(3) Zmluva o štúdiu dáva študentovi ešte pred vycestovaním záruku, že prenesené kredity za vopred dohodnutý
program budú plnohodnotnou náhradou kreditov, ktoré by získal študent, keby študoval rovnaký čas na TUKE alebo
fakulte.“.
37. V § 25 odsek 5 znie:
„(5) Tento dodatok č. 1 k Študijnému poriadku TUKE nadobúda platnosť dňom registrácie ministerstvom, účinnosť
dňom doručenia rozhodnutia o jeho zaregistrovaní ministerstvom.“.
38.

§ 25 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 22.2.2010 číslo uznesenia 07/2010.“.

V Košiciach dňa 22.2.2010

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE

Platnosť od: 30.9.2010
Účinnosť od: 20.10.2010
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