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Čl. 1
Úvodné ustanovenie
/1/ Tento dokument vydáva Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „SEVŠ“)
v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 614/2002 Z. z o kreditovom systéme štúdia (ďalej len „vyhláška“).
/2/ Organizácia štúdia na SEVŠ je založená na kreditovom systéme v zmysle citovaných
právnych predpisov.

Čl. 2
Študijné predmety
/1/ Študijný predmet (ďalej len „predmet“) je jednotkou študijného programu. Predmet je
realizovaný jednou alebo viacerými formami výučby. Formami výučby sú prednášky,
cvičenia, praktické cvičenia, semináre, konzultačné semináre, exkurzie, odborné praxe,
postupové práce.
/2/ Každý predmet študijného programu je jednoznačne identifikovaný v rámci školy svojím
kódom a názvom a je koncipovaný ako jednosemestrový. Základné údaje o predmete sa
uvádzajú v informačnom liste predmetu. Vzor informačného listu predmetu je uvedený
vo vyhláške Ministerstva školstva SR č. 614/2002 Z. z. V zmysle citovanej vyhlášky
obsahom informačného listu predmetu sú najmä:
a) formy výučby a ich hodinová dotácia,
b) kreditová dotácia,
c) garant predmetu a vyučujúci,
d) podmieňujúce predmety (ďalej len „prerekvizity“),
e) podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia,
f) obsah predmetu,
g) kontrolné časti (etapy) predmetu,
h) zoznam študijnej literatúry, informačné zdroje.
/3/ Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na tri druhy.
a) Povinné predmety – ich úspešné absolvovanie v plnom rozsahu je nevyhnutnou
podmienkou úspešného absolvovania jednotlivých častí, aj celého študijného
programu. Povinné predmety sú určené len študentom príslušného študijného
programu. Študenti iných študijných programov si ich môžu zapísať len ako
výberové predmety a iba so súhlasom učiteľa, ktorý dané povinné predmety vyučuje.
b) Povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania študijného
programu alebo jeho časti je úspešné absolvovanie určeného počtu predmetov z tejto
skupiny podľa výberu študenta. Tieto predmety dotvárajú charakter štúdia a
umožňujú študentovi spolu s výberovými predmetmi prispôsobiť si študijný plán
svojim individuálnym potrebám. Povinne voliteľné predmety sú prednostne určené
študentom príslušného študijného programu, môžu si ich však zapísať aj študenti
iných študijných programov ako výberový predmet, ak príslušný ústav
prerekvizitami neobmedzí alebo nevylúči takúto možnosť.

c) Výberové predmety – sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe ako aj
predmety v ostatných študijných programoch.
/4/ Podľa vzájomného vzťahu sa predmety v študijnom programe delia na:
a) predmety bez nadväznosti (predmety bez prerekvizity) – zápis takéhoto predmetu
nie je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu,
b) predmety s nadväznosťou (predmety s prerekvizitou) – predmety podmienené
úspešným absolvovaním iného predmetu alebo predmetov, zápis takéhoto predmetu
je možný len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov,
c) predmety vylučujúce – predmety rovnakého alebo podobného názvu a rovnakého
alebo podobného obsahu určené pre rôzne študijné programy, ale ich vzájomná
zameniteľnosť nie je možná,
d) predmety vzájomne zameniteľné (alternatívne) – študent môže získať kredity len
z jedného z vzájomne zameniteľných predmetov.
/5/ Záverečná práca sa považuje za predmet, hodnotí sa známkou a prideľujú sa jej kredity.
/6/ Obhajoba záverečnej práce a predmety štátnej skúšky nie sú predmetmi v zmysle
citovanej vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú.

Čl. 3
Kredity a ich zhromažďovanie
/1/ Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré vyjadrujú množstvo práce
potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický
rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Kredit teda vyjadruje
jednu šesťdesiatinu štandardného pracovného zaťaženia priemerného študenta za
obdobie jedného akademického roka.
/2/ Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž
spojenú s absolvovaním študijných predmetov (ďalej len „predmetov“) v súlade
s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe a zároveň umožňuje študentovi
podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu.
/3/ Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet môže
študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
/4/ Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov.
/5/ Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné
absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného
študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané
a) v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia (§ 65 zákona
o vysokých školách),
b) v rámci časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c) v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo na vysokej škole v zahraničí
formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov (čl. 5) v súlade
s Európskym systémom transferu kreditov (ďalej len „ECTS“).
/6/ Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej etape štúdia je
získanie potrebného súčtu kreditov stanovených študijným programom. Ak chce študent
pokračovať v štúdiu na SEVŠ, musí:
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a) na konci prvého roku štúdia preukázať získanie aspoň 40 kreditov,
b) za ľubovoľné štyri po sebe nasledujúce semestre štúdia získať minimálne 80 kreditov,
d)za každý akademický rok dosiahnuť vážený študijný priemer lepší ako 3,40.
Pri nesplnení niektorej z uvedených podmienok rektor SEVŠ ukončí svojim rozhodnutím
študentovi štúdium pre neprospech.
/7/ Celkový počet (súčet) kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne ukončenie štúdia pre
študijný program prvého stupňa – bakalársky študijný program je 180 kreditov za celé
štúdium.
/8/ Celkový počet (súčet) kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne ukončenie štúdia pre
študijný program druhého stupňa – magisterský študijný program je 120 kreditov za celé
štúdium.
/9/ Celkový počet (súčet) kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne ukončenie štúdia pre
študijný program tretieho stupňa – doktorandského študijný program je 180 kreditov za
celé štúdium.
/10/ Kredity musí študent získať v takej skladbe predmetov, ako to určuje študijný program.

Čl. 4
Prenos kreditov
/1/ Študent môže požiadať rektora o uznanie absolvovaných predmetov a o prenos kreditov
a známok, a to z predmetov absolvovaných na SEVŠ, na inej vysokej škole v SR alebo
v zahraničí. K žiadosti musí študent doložiť doklady uvedené v ods. 5 alebo ods. 6 tohto
článku.
/2/ Absolvované predmety, získané kredity a známky možno študentovi uznať, ak čas, ktorý
uplynul od ich získania, nie je dlhší ako päť rokov.
/3/ Absolvované predmety, získané kredity a známky možno uznať a preniesť, ak sú
súčasťou predpísaného študijného programu a boli hodnotené klasifikačným stupňom A
až E.
/4/ O uznaní predmetov a o prenose kreditov a známok rozhodne rektor do 30 dní odo dňa
požiadania o uznanie, na základe písomného vyjadrenia vyučujúceho príslušného
študijného predmetu, resp. riaditeľa príslušného ústavu.
/5/ V prípade predmetov absolvovaných na inej vysokej škole alebo na inej fakulte SR je
študent povinný spolu so žiadosťou o uznanie absolvovaných predmetov, o prenos
kreditov a známok predložiť:
a) výpis výsledkov, ktorý vyhotoví a potvrdí študentovi fakulta alebo vysoká škola, na
ktorej ich získal,
b) informačné listy a sylaby predmetov, z ktorých kredity a známky získal.
Obidva doklady musia byť potvrdené pečiatkou a podpisom rektora vysokej školy alebo
dekana fakulty, na ktorej študent dosiaľ študuje, resp. na ktorej študoval.
/6/ Doterajšie štúdium realizované na mimoeurópskych vysokých školách sa uznáva na
základe písomnej žiadosti študenta s nasledujúcimi dokladmi:
a) potvrdenie o uznaní zahraničnej vzdelávacej inštitúcie zo Strediska pre ekvivalenciu
dokladov o vzdelaní so sídlom v Bratislave,
b) potvrdenie o absolvovaní štúdia zo zahraničnej vysokej školy,
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c) potvrdenie o vykonaných skúškach zo zahraničnej vysokej školy,
d) sylaby predmetov, z ktorých študent vykonal skúšku a získal kredity, potvrdené
zahraničnou vysokou školou.
/7/ Absolvované predmety na inej vysokej škole, získané kredity a známky možno uznať a
preniesť, za predpokladu ak identita sylabov predmetu s platnými sylabmi predmetu na
SEVŠ je minimálne 50 %-ná.
/8/ Kredity za uznané skúšky sa študentovi započítajú do celkového počtu kreditov
bakalárskeho štúdia.
/9/ Celkový počet uznaných kreditov z iných vysokých škôl nemôže presiahnuť v
bakalárskom stupni štúdia 100 kreditov.
/10/ Evidencia o uznaní skúšok sa vedie na študijnom oddelení. Doklady a pedagogická
dokumentácia, na základe ktorej sa uznanie realizuje, sa uchováva na študijnom oddelení.

Čl. 5
Európsky systém transferu kreditov
/1/ Európsky systém transferu kreditov umožňuje prenos kreditov získaných na iných
vysokých školách v rámci štúdia realizovaného na základe európskych študijných
programov, ako aj bilaterálnych dohôd.
/2/ Absolvovanie časti štúdia a jeho uznanie na inej, slovenskej alebo zahraničnej, vysokej
škole v rámci ECTS je v zmysle citovanej vyhlášky formálne podmienené:
a) prihláškou na výmenné štúdium,
b) zmluvou o štúdiu uzatvorenou medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a
prijímajúcou vysokou školou uzatvorenou pred nastúpením študenta na prijímajúcu
vysokú školu,
c) výpisom výsledkov štúdia na SEVŠ.
Vzor uvedených dokumentov je súčasťou prílohy tohto dokumentu, ktorá je v súlade
s citovanou vyhláškou.
/3/ Zmluva o štúdiu obsahuje aj navrhovaný študijný plán, ktorý by mal byť kompatibilný so
študovaným študijným plánom na SEVŠ, čo znamená, že minimálne polovica vybraných
predmetov by mala zodpovedať obsahu a úrovni povinných predmetov, prípadne
povinne voliteľných predmetov príslušnej časti štúdia študovaného študijného programu
na SEVŠ.
/4/ Štúdium realizované v rámci európskych študijných programov, ako aj bilaterálnych
dohôd, sa môže uznať v plnom rozsahu (vrátane hodnotenia a priznaných kreditov) a
nahradiť porovnateľnú časť štúdia na SEVŠ, na čo dáva študentovi záruku zmluva
o štúdiu uzatvorená pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
/5/ Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva vysielajúca vysoká škola
študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca
vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej
študijnej dokumentácie študenta vedenej vysokou školou.
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Čl. 6
Zápis predmetov
/1/ Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce
absolvovať v nasledujúcom akademickom roku štúdia.
/2/ Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby
jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné ukončenie štúdia v štandardnej
dĺžke. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej celkovej kreditovej hodnote
a takého druhu, aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené pravidlá na pokračovanie
v štúdiu.
/3/ Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej
skladbe (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v jednotlivých etapách kontroly
štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu a pri záverečnej kontrole splnil
podmienky na ukončenie štúdia.
/4/ V každom roku štúdia okrem posledného, je študent povinný zapísať si predmety
najmenej za 50 kreditov. Maximálna hodnota za predmety zapísané v jednom roku štúdia
nesmie prekročiť 70 kreditov. Uvedené limity sú bez kreditov za predmety, ktoré si
študent zapisuje druhýkrát.
/5/ V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety
s takou dotáciou kreditov a v takej skladbe, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia
štúdia.
/6/ Ak študent dosiahol v danom akademickom roku dostatočný počet kreditov z povinných
a povinne voliteľných predmetov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Výberové
predmety môžu predstavovať za celé bakalárske štúdium maximálne 10% zo 180
kreditov, za celé magisterské štúdium maximálne 10% zo 120 kreditov a na celé
doktorandské štúdium 10% za 180 kreditov.
/7/ Študent môže v danom akademickom roku získať kredity len z tých predmetov, ktoré si
zapísal v stanovenom termíne. Po tomto termíne je učebný plán pre študenta záväzný.
/8/ Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku, ktorý študent absolvoval
neúspešne, si musí zapísať počas štúdia ešte raz (spravidla v nasledujúcom roku štúdia).
Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený
zo štúdia pre neprospech v zmysle zákona o vysokých školách.
/9/ Pre povinne voliteľný predmet zapísaný v danom akademickom roku, ktorý študent
absolvoval neúspešne, platia analogicky podmienky ods. 8, študent si však môže
namiesto neho vybrať iný náhradný predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov,
ak to umožňujú zásady voľby povinne voliteľných predmetov stanovené príslušným
študijným programom a odporúčaným študijným plánom. Aj takýto predmet sa však
posudzuje už ako predmet opakovane zapísaný, t. j. po druhom neúspešnom pokuse
o jeho absolvovanie je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech v zmysle zákona o
vysokých školách.
/10/ Výberový predmet zapísaný v danom akademickom roku, ktorý študent absolvoval
neúspešne, je možné zapísať si ešte raz alebo si namiesto neho vybrať hociktorý iný
výberový predmet alebo pri dostatočnom počte kreditov si nezapísať žiadny iný
výberový predmet.
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/11/ Na otvorenie povinne voliteľného a výberového predmetu je stanovený minimálny
počet 10 študentov, ak to zodpovedný riaditeľ ústavu nestanoví inak. Ak počet študentov
prihlásených na niektorý z predmetov nedosiahne minimálny počet, prihlásení študenti
sú povinní vybrať si a zapísať si iný predmet.

Čl. 7
Formy hodnotenia študijných výsledkov
/1/ Formami kontroly štúdia v rámci študijného predmetu sú:
a) priebežná kontrola štúdia počas výučbovej časti semestra,
b)skúška, spravidla za semester, resp. za inak stanovené obdobie štúdia.
/2/ Priebežná kontrola štúdia sa koná počas výučbovej časti semestra. Skúšky sa konajú
v skúšobnom období každého semestra, v prípade blokovej výučby sa môžu konať aj po
jeho skončení.
/3/ Odporúčaný študijný plán spravidla predpisuje za každý semester najviac päť predmetov
zakončených skúškou, t. j. predmetov označených ako povinný predmet. Povinne
voliteľné a výberové predmety sa spravidla hodnotia iba na základe priebežných kontrol
štúdia počas výučbovej časti semestra.
/4/ Podiel oboch foriem kontrol štúdia (priebežná kontrola a skúška) na celkovom hodnotení
predmetu je určený v informačnom liste predmetu tak, že súčet ich percentuálnych
podielov predstavuje 100 %.
/5/ O konkrétnych spôsoboch kontroly štúdia daného predmetu rozhoduje učiteľ v súlade so
študijným plánom a študijným poriadkom SEVŠ.
/6/ Učiteľ je povinný oboznámiť študentov so spôsobmi kontroly štúdia na začiatku
semestra. V predmete, ktorého výučba sa realizuje viacerými formami, učiteľ na začiatku
semestra oznámi podiel hodnotenia jednotlivých foriem kontroly na celkovom hodnotení,
v súlade so spôsobom hodnotenia uvedenom v informačnom liste predmetu. Na začiatku
semestra stanovenú formu kontroly štúdia nemožno počas semestra meniť.
/7/ Priebežná kontrola štúdia predstavuje také spôsoby kontroly ako kontrolné otázky,
kontrolné úlohy, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, seminárne práce,
semestrálne práce, referát na seminári a pod.
/8/ Semestrálna skúška z predmetu môže byť:
a) písomná,
b) ústna,
c) kombinovaná (písomná aj ústna).
/9/ Písomná skúška sa koná pod dohľadom učiteľa v jeden deň a jej dĺžka nesmie presahovať
dve hodiny. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentom najneskôr do piatich
pracovných dní.
/10/ V prípade kombinovanej skúšky nasleduje jej ústna časť bezprostredne po
vyhodnotení písomnej časti skúšky, najneskôr však do piatich pracovných dní po konaní
písomnej časti.
/11/ Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok a spôsob prihlasovania sa na skúšku
sa zverejnia výveskou na príslušných ústavoch a prostredníctvom Akademického
informačného systému (AIS), a to najneskôr týždeň pred začiatkom skúškového obdobia.
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/12/ Študenti sa na skúšku zapisujú elektronickou formou prostredníctvom AIS.
/13/ Skúšky možno absolvovať len v období určenom na ich vykonanie a stanovenom
harmonogramom príslušného akademického roka, t. j. v skúškovom období. Vo
výnimočných prípadoch môže skúšajúci stanoviť aj náhradný termín mimo tohto
obdobia.
/14/ Študent môže z vážnych, najmä zdravotných a dokladmi doložených dôvodov
ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do troch dní od termínu konania skúšky.
Ospravedlnenie je v kompetencii skúšajúceho. Študent má právo požiadať o opakovanie
skúšky príslušného vyučujúceho.

Čl. 8
Hodnotenie študijných výsledkov
/1/ Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si
vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste.
/2/ Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, pričom každej známke
odpovedá bodové rozpätie stanovené pre SEVŠ.
/3/ Na hodnotenie študijných výsledkov sa na SEVŠ používa stupnica, ktorú tvorí šesť
klasifikačných stupňov:
Klasifikácia

Klasifikačná stupnica
Známka

Vyhovel

Nevyhovel

A – výborne
(vynikajúce výsledky, numerická hodnota 1,0)
B – veľmi dobre
(nadpriemerné výsledky, numerická hodnota 1,5)
C – dobre
(priemerné výsledky, numerická hodnota 2,0)
D – uspokojivo
(prijateľné výsledky, numerická hodnota 2,5)
E – dostatočne
(výsledky spĺňajúce minimálne kritériá, numerická
hodnota 3,0)
FX – nedostatočne
(vyžaduje sa ďalšia práca, numerická hodnota 4,0)

Bodové
hodnotenie
95 – 100
86 – 94
75 – 85
66 – 74
56 – 65
0 – 55

/4/ Celkové bodové hodnotenie študenta pri jednotlivých predmetoch sa získa ako súčet
bodov pridelených študentovi pri priebežnej kontrole štúdia a bodov získaných pri
skúške, pričom podiel jednotlivých foriem kontroly štúdia je uvedený v informačnom
liste predmetu.
/5/ Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal niektorý z klasifikačných stupňov od
A po E. Študent získa kredity len za úspešne absolvovaný predmet.
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/6/ Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX, má právo na minimálne tri
opravné termíny z každého predmetu. Opravné termíny sú spoplatňované, pričom výšku
skúšobného poplatku pre príslušný akademický rok upravuje interná smernica SEVŠ.
Študent na opravné termíny môže byť prijatý až po preukázaní dokladu o zaplatení.
Skúšajúci kontroluje úhradu poplatku.
/7/ Ak sa študent nezúčastnil riadneho termínu, alebo nevyužil všetky opravné termíny
v príslušnom skúškovom období, môže vykonať skúšky zo zimného semestra najneskôr
do konca skúškového obdobia letného semestra. Skúšky z letného semestra môže študent
vykonať najneskôr týždeň pred zápisom do vyššieho ročníka. Ak ani potom skúšku
úspešne neabsolvuje, potom v závislosti od druhu predmetu musí postupovať v súlade
s pravidlami pre opakovaný zápis predmetov tohto študijného poriadku (čl. 5).
/8/ Pri opakovanom zápise predmetu má študent právo, rovnako ako pri prvom zápise
predmetu, na jeden riadny a minimálne tri spoplatňované opravné termíny.
/9/ Ak sa študent na skúšku nedostavil a jeho účasť nebola ospravedlnená alebo ak od
skúšky odstúpil, hodnotí sa známkou FX.
/10/ Celkové hodnotenie predmetu zapíše učiteľ známkou do výkazu o štúdiu študenta
(indexu), do skúšobného hárku, ktorý je evidovaný v útvare pre študijné činnosti a do
Akademického informačného systému. Vyplnené a podpísané skúšobné hárky odovzdá
učiteľ na študijné oddelenie najneskôr do 5 pracovných dní po skončení skúšobného
obdobia.
/11/ Klasifikačný stupeň už úspešne absolvovaného predmetu si študent môže opraviť len
na záver príslušného stupňa štúdia, a to len v prípade, ak to ovplyvní jeho celkové
hodnotenie (prospel s vyznamenaním). Študent si takto môže opraviť najviac dva
predmety na základe písomnej žiadosti a s písomným povolením rektora SEVŠ. Do
váženého študijného priemeru za celé štúdium sa započítava nový výsledok.
/12/ Kritériom hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta, ktoré v sebe spája
hodnotenie predmetu (klasifikačné stupne) a kredity je vážený študijný priemer. Počíta
sa pre každého študenta za akademický rok a za celé štúdium.
/13/ Vážený študijný priemer za akademický rok sa vypočíta tak, že sa pre všetky
študentom zapísané predmety v danom roku spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia
predmetu a numerickej hodnoty známky, určenej podľa klasifikačnej stupnice (ods. 3
tohto článku) a vydelia sa súčtom kreditov zapísaných na daný rok:

z

1 n
 zi k i
k i 1

kde

k - celkový počet kreditov zapísaných na daný akademický rok,
ki - počet kreditov za i-tý predmet,
zi – numerická hodnota známky za i-tý predmet,
n – počet zapísaných predmetov.
/14/
Do váženého študijného priemeru za akademický rok sa rátajú známkou 4 aj
predmety, ktoré si študent zapísal a boli hodnotené známkou FX, pretože ich študent buď
absolvoval neúspešne, alebo neabsolvoval vôbec.
/15/ Vážený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta analogicky, ako je uvedené v ods.
2 tohto článku, pričom sa do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety.
/16/ Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch vynútených
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kapacitnými obmedzeniami výučby, pri rozhodovaní o priznaní niektorých štipendií, pri
rozhodovaní o poskytnutí pôžičky, pri prideľovaní ubytovania v študentskom domove a
pod.

Čl. 9
Záverečné ustanovenie
/1/ Smernica bola prerokovaná v kolégiu rektora SEVŠ dňa 4.4.2011a predložená na
schválenie Akademickému senátu SEVŠ dňa 6.4.2011.
/2/ Smernica nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2011 a ruší Smernicu o kreditovom
systéme štúdia na SEVŠ č. 4/2007.

V Skalici, dňa 4. apríla 2011

prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
rektor

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
predseda AS
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