Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DODATOK Č. 3
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 v znení dodatku č. 1, ktorý nadobudol platnosť dňa 30.9.2010 a účinnosť od 20.10.2010 a v znení dodatku č.
2, ktorý nadobudol platnosť dňa 3.7.2012 a účinnosť od 1.9.2012, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej
univerzity v Košiciach dňa 24.6.2013 číslo uznesenia 24/2013 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 1 ods. 3 sa slová „Slovné spojenia“ nahrádzajú slovami „Slovnými spojeniami“.
2. V § 2 ods. 1 sa na konci odseku vkladá čiarka a slová: „ktorú vydáva a spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „ministerstvo“).“.
3. V § 2 ods. 4 prvá veta znie:
„Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška,
seminár, cvičenie, ateliér, konzultácie, samoštúdium, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax,
workshop, záverečná práca, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto
vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.“.
4. V § 2 ods. 5 prvá veta znie:
„Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden
predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.“.
5. V § 2 ods. 6 znie:
„(6) Študijný program bližšie určujú (§ 51 ods. 4 zákona):
a) názov študijného programu,
b) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie alebo kombinácia
dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie,
c) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,
d) forma štúdia,
e) profil absolventa,
f) charakteristika predmetov, prípadne dĺžka praxe vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich absolvovaním získajú,
g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
h) štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch,
i) požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,
j) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a podmienky, ktorých splnenie sa
vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za
absolvované predmety,
k) počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane
štátnych skúšok,
m) osobitná charakteristika, ak ju študijný program má podľa ods. 9 tohto paragrafu, § 53 ods. 6, 7 a 9 zákona,
n) udeľovaný akademický titul,
o) spolupracujúce vysoké školy pri spoločných študijných programoch (§ 54a zákona). Dohoda medzi spolupracujúcimi
vysokými školami vymedzí, ktoré študijné povinnosti plní študent na TUKE a ktoré na spolupracujúcej vysokej škole.
p) jazyk, alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje, ktorými sa rozumejú jazyk, alebo jazyky, v ktorých sú
vyučované predmety študijného programu.“.
6. V § 3 ods. 1 a 2 znejú:
„(1) Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a
praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia. Profesijne orientované bakalárske študijné
programy sa zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone povolania. Akademicky orientované
bakalárske študijné programy sa zameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Absolventi
bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane praxe je
a) v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov.
Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so
štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov.“.
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7. V § 4 ods. 1 sa za slovo „vedy“ vkladá čiarka a slovo „techniky“.
8. V § 4 ods. 2 a 3 znejú:
„(2) Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa vrátane praxe je
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky.
Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa so
štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 60 kreditov, pričom súčet počtu kreditov získaných za predchádzajúce
vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie
štúdia podľa daného študijného programu druhého stupňa musí byť najmenej 300 kreditov (§ 56 ods. 2 zákona).
(3) V osobitne odôvodnených prípadoch môže ministerstvo po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na
špecifiká študijného odboru povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolvent
takéhoto študijného programu získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre tento študijný program je najmenej 300 kreditov.“.
9. V § 4 ods. 6 sa slová „študijného programu podľa ods. 5“ nahrádzajú slovami „študijných programov podľa ods. 5“.
10. V § 4 ods. 7 sa za slovo „magister“ vkladajú slová „alebo obdobných študijných programov v zahraničí“.
11. V § 4 ods. 7 sa na konci pripájajú slová: „Podmienkou pripustenia k obhajobe rigoróznej práce je, okrem prípadov
podľa § 63 ods. 11 zákona, písomný súhlas absolventa študijného programu so zverejnením a sprístupnením rigoróznej
práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 zákona po dobu jej uchovávania bez nároku na odmenu.“.
12. V § 5 ods. 2 znie:
„(2) Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program
a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho
skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia
1. tri akademické roky je 180 kreditov,
2. štyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou
riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
1. štyri akademické roky je 180 kreditov
2. päť akademických rokov je 240 kreditov.“.
13. V § 5 sa pripája nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov
podľa zákona o vysokých školách účinného do 31.12.2012 a do platnosti a účinnosti Dodatku č. 3 tohto poriadku, vrátane
charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované.“.
14. V § 6 ods. 1 znie:
„(1) Uchádzač môže byť prijatý na štúdium študijného programu na základe výsledkov prijímacieho konania podľa §
58 zákona. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia
podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.“.
15. V § 7 ods. 2 znie:
„(2) Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa ods. 1 tohto paragrafu zaniká, ak na otázku TUKE alebo fakulty, či sa
na štúdium zapíše, odpovie písomnou formou záporne alebo do určeného termínu neodpovie. Právo uchádzača, ktorý bol
na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie
základných podmienok na prijatie.“.
16. V § 7 ods. 3 písm. a) vypúšťajú sa slová „pri zápise“.
17. V § 7 ods. 5 znie:
„(5) Prijatý uchádzač sa zapisuje na štúdium ku dňu 1.9. daného akademického roka, bez ohľadu na dátum fyzickej
realizácie zápisu. Dňom zápisu (t.j. od 1.9. daného akademického roka) sa prijatý uchádzač stáva študentom a nadobúda
práva a povinnosti študenta TUKE.“.
18. V § 8 ods. 5 písm. d) sa slová „jednotiek študijného programu“ nahrádzajú slovami „predmetov“.
19. V § 8 ods. 6 písm. b) sa slová „webových stránkach“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle TUKE/fakulty“.
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20. V § 9 ods. 2 a 3 znejú:
„(2) Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti
od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok
vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
(3) Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá
v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za
akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.“.
21. V § 9 ods. 4 sa slová „Študijný program“ nahrádzajú slovami „Vzdelávacie činnosti“ a slovo „môže“ sa nahrádza
slovom „môžu“.
22. V § 9 sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak
používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme
a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.“.
23. V § 11 ods. 1 až 4 znejú:
„(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na TUKE je založená na kreditovom systéme.
Kreditový systém umožňuje hodnotiť záťaž študenta v priebehu štúdia študijného programu pomocou kreditov. Kredity sú
číselné hodnoty priradené k jednotlivým predmetom a vyjadrujú množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných
výsledkov vzdelávania.
(2) Každý akreditovaný študijný program má stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý určuje štandardnú záťaž
študenta počas štúdia. Štandardná záťaž študenta za jeden akademický rok v dennej forme štúdia je 60 kreditov, za
semester je to 30 kreditov. Štandardná záťaž študenta za jeden akademický rok v externej forme štúdia je najviac 48
kreditov, v závislosti od štandardnej dĺžky príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne
skončenie.
(3) Študent, ktorý študuje v súlade s odporúčaným študijným plánom, t.j. štandardným tempom, môže riadne skončiť
štúdium do uplynutia štandardnej dĺžky štúdia stanovenej pre príslušný študijný program (§ 51 ods. 4 písm. h) zákona a § 2
ods. 5 písm. h) tohto poriadku). Študent, ktorý neprekročí štandardnú dĺžku štúdia študijného programu, študuje na TUKE
bezplatne a nevzťahuje sa naňho povinnosť uhradiť TUKE školné podľa § 92 ods. 6, resp. § 113a, ods. 10 zákona.
(4) Študent, ktorý z rôznych dôvodov nedodrží odporúčaný študijný plán a prekročí stanovenú štandardnú dĺžku
štúdia študijného programu, je povinný uhradiť TUKE ročné školné za každý ďalší (aj začatý) rok štúdia podľa § 92 ods. 6,
resp. § 113a, ods. 10 zákona.“.
24. V § 11 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťa slovo „študijného“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „študijný“.
25. V § 11 ods. 7 sa vypúšťa slovo „študijných“ a za slovo predmetov sa vkladajú slová „daného študijného programu“.
26. V § 12 názov paragrafu a ods. 1 znejú:
„§ 12
Predmety študijného programu a študijný plán
(1) Študijný program je súbor predmetov a pravidiel (bližšie definícia v § 2 ods. 4 tohto poriadku) zostavený tak, že
úspešné absolvovanie tohto predpísaného súboru predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať
vysokoškolské vzdelanie. Každý predmet má kód a názov a je koncipovaný ako jednosemestrový. Základné údaje o
predmete sú uvedené v informačnom liste predmetu.“.
27. V § 12 ods. 4 a 5 znejú:
„(4) Vyhotovenie záverečnej práce spolu s jej obhajobou tvoria jeden povinný predmet „Záverečná práca“, ktorý má
špecifické postavenie (podrobnejšie v § 16 tohto poriadku), prideľujú sa mu kredity a hodnotí sa klasifikačným stupňom.
(5) Obhajoba záverečnej práce je záverečným hodnotením (skúškou) v rámci predmetu „Záverečná práca“ a patrí
medzi štátne skúšky. Kredity za predmet „Záverečná práca“ sa udeľujú po úspešnej obhajobe záverečnej práce.“.
28. V § 13 ods. 3 na konci odseku slová „štátne skúšky“ sa nahrádzajú slovami „štátna skúška podľa § 18 ods. 1 písm. b)
tohto poriadku“.
29. V § 13 ods. 6, 10, 11 a 12 sa slová „študijný predmet“ v akomkoľvek tvare a čísle nahrádza slovom „predmet“.
30. V § 13 ods. 16 znie:
„(16) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví, nepožiada o predĺženie stanovenej lehoty
pre zdravotné dôvody, resp. iné závažné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis a ani nevyužije inštitút
plnomocenstva, deň, do ktorého sa mal študent zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.“.
31. V § 14 ods. 1 sa slová „Študent úspešne absolvuje študijný predmet (t.j. uzavrie)“ nahrádzajú slovami „Študent
úspešne absolvuje (tzv. uzavrie) predmet“.
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32. V § 14 ods. 3 znie:
„(3) Predmet sa realizuje jednou alebo viacerými organizovanými formami vzdelávacích činností, ktorými sú najmä
prednáška, seminár, cvičenie, ateliér, konzultácie, samoštúdium, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia,
odborná prax, workshop, záverečná práca, štátna skúška a ich kombinácie.“.
33. V § 14 ods. 5 druhá veta znie: „Študent má právo každú neúspešnú kontrolu – s výnimkou predmetu „Záverečná práca“
– raz opakovať.“.
34. V § 14 ods. 7 znie:
„(7) Záverečná kontrola a celkové hodnotenie predmetu sa uskutočňuje po skončení výučbovej časti semestra formou
zápočtu, klasifikovaného zápočtu alebo skúšky.“.
35. V § 14 ods. 10 sa v zátvorke vypúšťajú slová „t.j.“ a za slovom určitého sa vypúšťa slovo „študijného“.
36. V § 14 ods. 11 sa za slovo „predmetu“ vkladajú slová „- s výnimkou predmetu „Záverečná práca -“.
37. V § 14 sa za ods. 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Predmetom, ktorý má v študijnom programe špecifické postavenie, je povinný predmet „Záverečná práca“
(ďalej len „ZP“). Predmet ZP sa od ostatných predmetov odlišuje v týchto bodoch:
a) tvorí ho vyhotovenie záverečnej práce v predpísanej forme a jej obhajoba,
b) priebežným hodnotením predmetu ZP je posudok školiteľa – vedúceho práce po odovzdaní záverečnej práce do
Univerzitnej knižnice TUKE,
c) záverečným hodnotením predmetu ZP je obhajoba záverečnej práce, ktorá patrí medzi štátne skúšky,
d) o celkovom hodnotení predmetu ZP rozhoduje komisia pre štátne skúšky na základe posudkov školiteľa - vedúceho
práce a oponenta (oponentov), ako aj na základe priebehu obhajoby záverečnej práce,
e) študent nemá právo neúspešnú obhajobu opakovať,
f) v prípade neúspešnej obhajoby, v súlade s ods. 2 tohto paragrafu, si študent môže predmet ZP jedenkrát opakovane
zapísať, pričom komisia v zápise o štátnych skúškach uvedie, či študent bude obhajovať predloženú záverečnú prácu
v pôvodnej podobe, či musí záverečnú prácu na pôvodne zadanú tému prepracovať, či musí vypracovať záverečnú prácu na
inú tému a pod.“.
Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 13 až 15.
38. V § 15 ods. 5 znie:
„(5) Ak sa predmet končí zápočtom alebo klasifikovaným zápočtom, poverený učiteľ zapíše celkové (výsledné)
hodnotenie predmetu (ďalej len „CHP“) do výkazu o štúdiu (indexu), ak sa na fakulte používa, a súčasne do informačného
systému TUKE.
39. V § 15 ods. 6, 8 a 9 sa slová „výsledné hodnotenie“ nahrádzajú slovom „CHP“.
40. V § 15 ods. 7 sa slová „výsledok zápočtu“ nahrádzajú slovom „CHP“.
41. V § 16 ods. 3 v tretej vete sa za slovo „zapíše“ vkladá slovo „CHP“ a slová „výsledok skúšky“ sú v zátvorkách.
42. V § 16 ods. 4 písm. a) a b) znejú:
„a) zápočet – priebežné hodnotenie predmetu na základe výsledkov priebežných kontrol počas semestra a
b) skúšku – záverečné hodnotenie predmetu.“.
43. V § 16 ods. 6 sa slová „Celkový výsledok hodnotenia“ nahrádzajú slovami „Celkové hodnotenie“.
44. V § 16 ods. 8 a 9 sa slová „výsledné hodnotenie“ nahrádzajú slovom „CHP“.
45. V § 16 ods. 11 sa slová „výsledok skúšky“ nahrádzajú slovom „CHP“.
46. V § 16 ods. 16 sa slovo „vycestovania“ nahrádza slovom „neprítomnosti“ a za slovo „skúšajúceho“ sa vkladajú slová
„z iných závážnych a ospravedlnených dôvodov,“.
47. V § 16 ods. 20 sa pred slovo „fakulty“ vkladajú slová „TUKE/“.
48. V § 16 ods. 23 sa na konci pripájajú slová: „pre daný študijný program“.
49. V § 16 sa vkladá nový odsek 24, ktorý znie:
„(24) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na povinný predmet „Záverečná práca“.“.
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50. V § 17 ods. 2 a 3 znejú:
„(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
a) minimálne 12 kreditov v dennej forme štúdia,
b) minimálne 10 kreditov v externej forme štúdia.
(3) Študent bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu môže pokračovať v štúdiu
v ďalšom akademickom roku, ak získal za prechádzajúci akademický rok
a) aspoň 36 kreditov v dennej forme štúdia,
b) aspoň 30 kreditov v externej forme štúdia.“.
51. V § 17 ods. 4 sa slová „štátne skúšky“ nahrádzajú slovami „štátnu skúšku podľa § 18, ods. 1, písm. b) tohto poriadku“.
52. V § 17 odsek 5 znie:
„(5) Študent, ktorý sa opätovne zapísal na štúdium po prerušení štúdia, môže pokračovať v štúdiu v ďalšom
akademickom roku, ak získal 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 v súčte
a) aspoň 36 kreditov v dennej forme štúdia,
b) aspoň 30 kreditov v externej forme štúdia.“.
53. V § 18 ods. 4 znie:
„(4) Študent môže absolvovať obhajobu záverečnej práce, ak splnil tieto podmienky:
a) uzavrel všetky povinné a povinne voliteľné predmety špecifikované v odporúčanom študijnom pláne pre daný študijný
program s výnimkou povinného predmetu „Záverečná práca“ ,
b) odovzdal záverečnú prácu predpísaným spôsobom a
c) získal kladné priebežné hodnotenie (kladný posudok školiteľa – vedúceho práce).“.
54. V § 18 ods. 11 a 12 znejú:
„(11) Študent môže absolvovať štátne skúšky v riadnom alebo mimoriadnom termíne. Riadny termín je termín konania
štátnych skúšok podľa harmonogramu štúdia pre daný akademický rok. Rektor alebo dekan môže na základe písomnej
žiadosti študenta povoliť mimoriadny termín konania štátnych skúšok na návrh vedúceho pracoviska garantujúceho
príslušný študijný program a po vyjadrení sa garanta tohto programu.
(12) Ak študent nevykoná úspešne štátne skúšky v riadnom termíne, môže si predmet „Záverečná práca“ a/alebo
štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu jedenkrát opakovane zapísať. Rozsah vzdelávacích činností, ktoré bude
študent opakovať (napr. či bude opakovane obhajovať už raz predloženú a neobhájenú záverečnú prácu, či musí záverečnú
prácu na pôvodne zadanú tému prepracovať alebo či musí vypracovať záverečnú prácu na zmenenú tému, resp. či bude
absolvovať štátnu skúšku zo všetkých predmetov alebo iba z toho/tých, v ktorom/ktorých neuspel), určí príslušná komisia
v zápise o štátnych skúškach.“.
55. V § 18 ods. 13 sa slová „náhradný alebo opravný“ nahrádzajú slovami „alebo mimoriadny“.
56. V § 18 ods. 13 písm. b) znie:
„b) zapíše si predmet „Záverečná práca“ a/alebo štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu,“.
57. V § 18 ods. 14 sa za slovo „študent“ vkladá slovo „opakovane“ a slová „štátne skúšky ani v opravnom termíne“ sa
nahrádzajú slovami „štátnu skúšku“.
58. V § 18 ods. 23 znie:
„(23) Predmet „Záverečná práca“ a štátna skúška podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu sa hodnotia osobitne podľa
klasifikačnej stupnice uvedenej v § 14 ods. 8 tohto poriadku.“.
59. V § 18 ods. 26 písm. a) znie:
„a) celkové hodnotenie predmetu „Záverečná práca“ ”A - výborne”,“.
60. V § 18 ods. 26 písm. c) za slovo „12“ sa vkladajú slová „(bez predmetu „Záverečná práca“)“.
61. V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a jednotky študijného programu“.
62. V § 22 ods. 2 sa za slová „spravidla pri“ vkladá slovo „slávnostnom“.
63. V § 22 ods. 6 sa na konci pripájajú slová: „ Doklady o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia
štúdia okrem prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.“.
64. V § 23 ods. 5 sa slovo „slovenského“ nahrádza slovom „štátneho“.
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65. V § 24 ods. 4 znie:
„(4) Ukladanie dokumentácie prijímacieho konania, dokumentácie o zápise na štúdium, o zápise do ďalšej časti štúdia,
výpisov výsledkov zo štúdia, kópií dokladov o absolvovaní štúdia a dokumentácie rozhodovania o akademických právach
a povinnostiach študenta sa riadi Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom TUKE.“.
66. Za § 25 sa vkladá nový § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 25a
Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 3
(1) Študijný poriadok TUKE, jeho zmeny a doplnenia s účinnosťou od 1.1.2013 podliehajú schváleniu v AS TUKE a
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v AS TUKE.
(2) Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 24.6.2013, číslo uznesenia 24/2013
a nadobúda účinnosť dňom 1.9.2013.
(3) Podmienky pre riadne ukončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov
podľa zákona o vysokých školách platného do 31.12.2012 a podľa tohto Študijného poriadku v znení dodatkov 1 a 2,
vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované.
(4) Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od začiatku akademického roka 2013/2014, sa dokončí podľa
zákona o vysokých školách účinného do 31.12.2012.“.
V Košiciach dňa 24.6.2013

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

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