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DODATOK Č. 1
ŠTATÚTU
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Štatút Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 3.10.2008, ktorý nadobudol platnosť dňa 23.10.2008 a účinnosť od
10.11.2008, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 22.2.2010 číslo uznesenia
06/2010 mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Štúdium na TUKE je organizované v rámci akademického roka, ktorý sa začína 1. septembra bežného roka a
končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Zápis na štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania sa
musí uskutočniť najneskôr do 31. augusta príslušného roka. Štúdium v doktorandských študijných programoch sa môže
začať aj začiatkom druhého semestra akademického roka; vtedy sa zápis uskutočňuje spravidla do 1. marca príslušného
roka.“.
2. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
3. V § 6 sa za odsek 10 vkladá sa nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) 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 na základe
informácie z centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác overí mieru originality zaslanej práce.“.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.
4. V § 7 odsek 2 znie:
„(2) TUKE vydá absolventom vysokoškolského štúdia diplom a dodatok k diplomu v anglickom jazyku bezplatne.“.
5. V § 8 ods. 1 sa za slová „Inštitútom celoživotného vzdelávania TUKE (ďalej len „ICV“) dopĺňa čiarka a slová
„Katedrou inžinierskej pedagogiky (ďalej len „KIP“)“.
6. V § 8 sa za odsek 2 vkladá sa nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Činnosť KIP upravuje Organizačný poriadok Katedry inžinierskej pedagogiky.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

7. V § 11 ods. 2 sa za slová „členského štátu“ vkladá čiarka a slová „Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny,
Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny“.
8. V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slová „ § 92 ods. 6“ vkladajú slová „a § 113a ods. 10“.
9. V § 12 ods 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68 zákona), ak sa požadujú
v cudzom jazyku,“.
10. V § 12 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

11. V § 12 ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú slová „(podmienky

bližšie špecifikované v Príkaze rektora podľa

odseku 7),“.
12. V § 14 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) TUKE na základe stanovených pravidiel priebežne zisťuje a vyhodnocuje úroveň kvality nadobúdania vedomostí
a rozvoja zručností, ktoré študenti získali absolvovaním jednotlivých vzdelávacích činností počas štúdia študijných
programov poskytovaných TUKE. Pravidlá na zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí
a rozvoja zručností, ktoré študenti získali absolvovaním jednotlivých vzdelávacích činností počas štúdia študijných
programov poskytovaných TUKE (ďalej len „Pravidlá“) vydáva rektor TUKE formou Príkazu rektora. Pravidlá musia byť
pred ich vydaním prerokované v AS TUKE a schválené vo VR TUKE. TUKE najmenej raz za dva akademické roky
v súlade s § 87a ods. 2 zákona vypracuje a predloží hodnotiacu správu Akreditačnej komisii. Prvá hodnotiaca správa bude
Akreditačnej komisii predložená najneskôr do 31.8.2012.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

13.

V § 16 ods. 3 písm. h) sa slová „500 000,00 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eur“ a slová „300 000,00 Sk“
slovami „9 958,18 eur“.
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14.
V § 16 ods. 3 písm. k) sa slová „300 000,00 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,18 eur“.

15.

V § 16 ods. 3 písm. l) sa slová „200 000,00 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eur“.

16.

V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „ 33 200 eur“.

17. V § 32 ods. 4 písm. d)

sa slová “ústav súdneho inžinierstva,” nahrádzajú slovami “konzultačné stredisko ústavu
súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity pri TUKE”.

18.

§ 45 vrátane nadpisu znie:
„§ 45
Slávnostné imatrikulácie a promócie
„(l) Imatrikulácie študentov bakalárskych, prípadne aj inžinierskych, magisterských a doktorandských študijných
programov sa konajú na TUKE alebo na fakulte, podľa toho, kde sa uskutočňuje príslušný študijný program.
(2) Imatrikulácie sa konajú za účasti akademických funkcionárov fakúlt a spravidla aj rektora (alebo ním povereného
prorektora).
(3) Znenie imatrikulačného sľubu je uvedené vo vnútornom akte riadenia TUKE.
(4) Promócie absolventov, inžinierskych, magisterských a doktorandských študijných programov, ako aj záujmového
štúdia tretieho veku sa konajú za prítomnosti rektora (alebo ním povereného prorektora), akademických funkcionárov
fakúlt a promočného kolégia.
(5) Promócie absolventov bakalárskych študijných programov sa konajú za účasti akademických funkcionárov fakúlt
a promočného kolégia.
(6) Znenie promočného sľubu je uvedené vo vnútornom akte riadenia TUKE.“.

19.

V § 50 odsek 4 znie:
„(4) Štatút TUKE a jeho dodatky nadobúdajú platnosť dňom registrácie ministerstvom, účinnosť dňom doručenia
rozhodnutia o jeho zaregistrovaní ministerstvom.“.
20. § 50 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Dodatok č. 1 k Štatútu TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 22.2.2010 číslo uznesenia 06/2010.“.

21.

V Prílohe č. 1 v § 3 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „v spolupráci s Bezbariérovým centrom TUKE.“.
22. V Prílohe č. 1 v § 5 ods. 2 sa na konci sa pripájajú tieto slová: „a zaregistrovať sa v Bezbariérovom centre TUKE.“.
23. V Prílohe č. 1 v § 5 ods. 3 sa za slová „Uchádzač, ktorý ku“ vkladá slovo„dňu“.
V Košiciach 22.2.2010

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

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