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DODATOK Č. 12
K 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 v znení jeho dodatkov č. 1 až 11, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa
20.05.2021 číslo uznesenia 20/2021 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Návrhy študijných programov TUKE alebo fakulty (po schválení vnútorného systému kvality vysokoškolského
vzdelávania Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo) schvaľuje Akreditačná komisia TUKE. Register
študijných odborov a register študijných programov spravuje a prevádzkuje ministerstvo školstva. Zoznam študijných
programov, ktoré je možné študovať na jednotlivých fakultách alebo na univerzite, zverejňuje TUKE na svojom
webovom sídle.“.
2. V § 6 ods. 12 sa slová „vyžaduje písomná licenčná zmluva“ nahrádzajú slovami „vyžaduje licenčná zmluva“.
3. V § 7 sa za odsek 4. dopĺňa nový odsek 5., ktorý znie:
„(5) Rozhodovanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, odňatí
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a o podaní návrhu na odvolanie
profesora podľa § 108f zákona je v kompetencii rektora TUKE. Podrobnosti o konaní sú upravené vo vnútornom
predpise TUKE v súlade s § 108f a nasl. zákona.“.
4. V § 8 odsek 1 sa vypúšťajú slová „Inštitútom celoživotného vzdelávania TUKE (ďalej len „ICV“),“.
5. V § 8 vypúšťa sa celý odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
6. V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3., ktorý znie:
„(3) TUKE priznáva tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v SR a nemá nárok na výplatu tehotenského, tehotenské
štipendium zo štátneho rozpočtu. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok. O nároku na priznanie
tehotenského štipendia rozhoduje rektor TUKE.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
7. V § 17 odsek 6 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o) rozhoduje o vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásení neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej
súčasti, o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a o podaní návrhu na
odvolanie profesora,“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
8. V § 20 odsek 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) Akreditačná rada,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
9. V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Akreditačná rada je poradným orgánom rektora TUKE, ktorý koordinuje a následne vypracúva návrh vnútorného
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE. Po udelení/získaní tzv. inštitucionálnej
akreditácie Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, AR TUKE prijíma a posudzuje žiadosti TUKE a
fakúlt o akreditáciu a úpravu študijných programov, ktoré následne predkladá na schválenie Akreditačnej komisii
TUKE. Akreditačná rada TUKE prijíma a posudzuje žiadosti o udelenie akreditácie uskutočňovať habilitačné konanie
a inauguračného konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ktoré následne schvaľuje
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.
Predsedom Akreditačnej rady je rektor a jej členmi sú:
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a) 2 podpredsedovia: prorektor pre vzdelávanie; prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium,
b)
c)
d)
e)

1 zástupca zamestnaneckej časti AS TUKE,
1 zástupca študentskej časti AS TUKE,
1 zástupca z Rady kvality TUKE,
1 tajomník.“.

Doterajší bod 5 sa označuje ako bod 6.
10. Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 21a
Akreditačná komisia TUKE
(1) Akreditačná komisia TUKE (ďalej len „AK TUKE“) je nezávislý orgán, ktorý v súlade s formalizovanými
procesmi vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE nezaujate, objektívne,
odborne, transparentne a spravodlivo schvaľuje akreditáciu študijných programov v tých študijných odboroch a v
stupňoch vysokoškolského vzdelávania na TUKE, v ktorých TUKE získala oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať
študijné programy na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
(2) AK TUKE menuje a odvoláva rektor TUKE po prerokovaní v Akademickom senáte TUKE. Členmi akreditačnej
komisie nemôžu byť zamestnanci TUKE, ktorí pripravujú návrhy študijných programov. AK TUKE má 10 členov, z ktorých
minimálne traja nesmú byť zamestnancami TUKE a dvaja sú z radov študentov.
(3) Postavenie, pôsobnosť, vnútorná štruktúra AK TUKE, spôsob jej rozhodovania upravuje Štatút a Rokovací
poriadok AK TUKE.“.
11. V § 32 odsek 4 vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako a) až h).
12. V § 49 odsek 3 písm. e) znie: „Ubytovací poriadok ŠDaJ TUKE,“.
13. Za paragraf 50h sa vkladá nový paragraf 50i, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 50i
Prechodné a záverečné ustanovenia k Dodatku č. 12
(1) Dodatok č. 12 k Štatútu TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 20.05.2021 číslo uznesenia 20/2021. AS TUKE zároveň
schválil vydanie úplného znenia Štatútu TUKE.“.

14. V Prílohe č. 1 § 4 odsek 5 znie:
„(5) TUKE alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejní informácie uvedené v odseku 1
najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.“.

Košice 21. 05. 2021

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
rektor TUKE

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
predseda AS TUKE
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