č.j. R-3430/2015
Vo Zvolene, 30. marca 2015

Dodatok č. 2
k Študijnému poriadku
Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6799/2013,
ktorý bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013

I.
Študijný poriadok TU vo Zvolene č. R-6799/2013 v znení Dodatku č. 1, schváleného v AS TU dňa
26. augusta 2013 pod č. R-9573/2013 sa uznesením Akademického senátu TU vo Zvolene zo dňa
30. marca 2015 mení a dopĺňa takto:

1. V článku 11 ods. (4) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(4) Študent získa kredity za predmet, ktorý sa hodnotí známkou, a tento predmet úspešne
absolvuje, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.
2. V článku 11 ods. (6) v druhej vete sa slovo „získaných“ nahrádza slovami „predmetov
zapísaných“ .
3. V článku 12 ods. (10) v druhej vete sa za slovo „skúška“ dopĺňa čiarka a slovo „kredity“. V tej
istej vete sa slová „môže byť uznaná“ nahrádzajú slovami „môžu byť uznané“.
4. V článku 12 ods. (11) v prvej vete sa za slovo „skúšky“ vkladá čiarka a slovo „kreditov“.
V druhej vete sa za slová „informačný list a“ vkladajú slová „spravidla aj“.
5. V článku 13 ods. (2) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(2) V štúdiu študijného programu v I. a II. stupni štúdia môže pokračovať študent, ktorý:
a) získal k termínu ukončenia študijného voľna po prvom semestri štúdia v I. stupni štúdia
minimálne 10 kreditov, ak ide o študenta v dennej forme štúdia, alebo 8 kreditov, ak ide
o študenta v externej forme štúdia,
b) získal v dennej forme štúdia minimálne 36 kreditov alebo získal v externej forme štúdia
minimálne 28 kreditov za každý akademický rok štúdia príslušného študijného programu.

Túto podmienku nemusí splniť študent, ktorý splnil podmienky pre prihlásenie sa na
štátne záverečné skúšky podľa článku 16, ods. 6 tohto študijného poriadku.
6. V článku 26 ods. (16) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(16) Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne
počet kreditov upravených v čl. 21 ods. (5) vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej
práce. Po tom, ako doktorand získa počas svojho štúdia 150 kreditov (pri štúdiu 180
kreditového študijného programu) alebo 210 kreditov (pri štúdiu 240 kreditového študijného
programu) po splnení podmienok predpísaných študijným programom a po odporúčaní
školiteľa prijať dizertačnú prácu doktoranda na obhajobu, môže požiadať o povolenie jej
obhajoby.
7. V článku 31 ods. (1) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(1) Doktorand môže požiadať rektora alebo dekana, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakulte, o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak získal najmenej 150 kreditov (pri štúdiu
180 kreditového študijného programu) alebo 210 kreditov (pri štúdiu 240 kreditového
študijného programu) bez započítania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce
k obhajobe a dokladoval zaslanie vedeckej publikácie do recenzného procesu v časopise
databázy Web of Science s impakt faktorom alebo prijatú prihlášku práva priemyselného
vlastníctva. Žiadosť podáva v dostatočnom predstihu, aby sa obhajoba dizertačnej práce
mohla uskutočniť do skončenia štandardnej dĺžky štúdia (č. 23 ods. 4), alebo najneskôr do
dvoch rokov od jej uplynutia (§ 65 ods. 2 zákona o VŠ).

8. V článku 36 ods. (10) v poslednej vete sa za slová „v tajnom hlasovaní“ vkladajú slová
„väčšinou hlasov prítomných členov“.

II.
1. Tento Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým
senátom TU dňa 30. marca 2015.
2. Tento Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 30. marca 2015.
3. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Študijného poriadku TU vo Zvolene,
schváleného pod č. R-6799/2013 dňa 3. júna 2013, zmeneného a doplneného Dodatkom č. 1
schváleným dňa 26. augusta 2013 pod č. R-9573/2013.

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
predseda AS TU

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor TU

