UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

DODATOK Č. 1
K ŠTUDIJNÉMU PORIADKU
PRÁVNICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
PRE ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
AKREDITOVANÝCH OD 1. 1. 2013

Tento Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici pre študijné programy akreditované 1.1.2013 (schváleného v AS
UMB dňa 9. júna 2016 a účinného od 1. septembra 2016) schválil Akademický senát
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podľa § 9 ods. 1, písm. b) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom zasadnutí
dňa 15. mája 2017 ako jej vnútorný predpis.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
predseda AS UMB

Akademický senát Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (ďalej AS PrF UMB)
podľa § 33 ods. 3, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici pre študijné programy akreditované od 1.1.2013 (schválenému v AS UMB
dňa 9. júna 2016 a účinnému od 1. septembra 2016) ako svoj vnútorný predpis.
Tento Študijný poriadok Právnickej fakulty UMB pre študijné programy akreditované od
1.1.2013 (schválený v AS UMB dňa 9. júna 2016) sa týmto Dodatkom č. 1 k Študijnému
poriadku Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre študijné programy akreditované od
1.1.2013 mení a dopĺňa takto:

I.

1.

čl. 9 Zápis na štúdium sa mení bod 5 a jeho nové znenie je:
(5) „Písomnú žiadosť podáva študent pred začiatkom výučbovej časti príslušného
semestra. K žiadosti je študent povinný doložiť výpis študijných výsledkov, potvrdenie
o štúdiu, a iné podklady požadované fakultou. V prípade študenta prijatého do prvého
roku štúdia musí k žiadosti doložiť rozhodnutie o prijatí na štúdium. Fakulta rozhodne
o žiadosti študenta UMB alebo inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od
doručenia na základe súhlasu dekana.“

2.

V čl. 11 Zápis predmetov sa mení bod 2 a jeho nové znenie je:
(2) „Na postup do vyššieho roka v rámci štandardnej dĺžky štúdia musí študent
denného štúdia úspešne absolvovať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov a
študent externého štúdia predmety v celkovej hodnote najmenej 32 kreditov.“

3.

V čl. 11 Zápis predmetov sa mení bod 3 a jeho nové znenie je:
(3) „V jednom roku denného štúdia si študent môže zapísať predmety v celkovej
hodnote najviac 90 kreditov, v externej forme štúdia najviac 72 kreditov. Do
maximálneho počtu kreditov za jeden akademický rok v dennej a externej forme štúdia sa
nerátajú kredity za opakovane zapísané predmety a kredity za predmety, ktoré sa po
zápise študentovi uznajú na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho
štúdia.“

4.

V čl. 13 Akademický rok a jeho organizácia sa mení bod 2 a jeho nové znenie je:
(2) „Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na zimný a letný semester
a obdobie prázdnin. Semester sa člení na výučbovú časť a obdobie na ukončenie
študijných povinností. V jednom semestri štúdia je obvykle 13 týždňov výučby, obdobie
na ukončenie študijných povinností trvá najviac 7 týždňov.“

5.

V čl. 16 Uznávanie študijných povinností sa mení bod 1 a jeho nové znenie je:
(1) „O uznaní predmetov, resp. prenosu kreditov a hodnotení rozhoduje dekan na
návrh prodekana pre pedagogickú činnosť v súlade s vnútornými predpismi fakulty.
Absolvovanie predmetu v rámci študentskej mobility (napr. Erasmus), na ktorú bol
študent vyslaný fakultou, sa uznáva na základe výpisu výsledkov štúdia. Výpis sa stáva
súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta.“

6.

V čl. 18 Hodnotenie študijných výsledkov sa mení bod 13 a jeho nové znenie je:
(13) „Študent, ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal,
hodnotí sa známkou FX(1)-nedostatočne. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej
povinnosti sa môže pokladať za disciplinárny priestupok.“

7.

V čl. 18 Hodnotenie študijných výsledkov sa mení bod 15 a jeho nové znenie je:
(15)„Ak študent nezískal kredity za predmet v riadnom termíne má právo na jeden
opravný termín. Ak sa riadneho alebo opravného termínu z objektívnych dôvodov
akceptovaných skúšajúcim nezúčastnil, má právo prihlásiť sa na iný z vypísaných
termínov. Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu sú uvedené v informačnom liste
predmetu a vyučujúci ich zverejní na začiatku semestra. Riadny i opravný termín musí
byť v AIS riadne vyznačený. Nesplnenie podmienok v riadnom i v opravnom termíne
zapisuje učiteľ do AIS.“

8.

V čl. 19 Kontrola štúdia sa mení bod 2 a jeho nové znenie je:
(2) „Ak chce študent pokračovať v štúdiu musí:
a) v prvom semestri bakalárskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné
predmety,
b) získať minimálny počet kreditov nevyhnutný na zápis do vyššieho roka bakalárskeho
alebo magisterského štúdia podľa čl. 11 ods. 2 tohto Študijného poriadku PrF UMB,

c) zapísať sa v bakalárskom, magisterskom štúdiu na nasledujúci akademický rok
v termíne určenom časovým harmonogramom akademického roka.“

9.

V čl. 21 Štátne skúšky sa mení bod 1 a jeho nové znenie je:
(1) „Podmienkou na úspešné absolvovanie štúdia je vykonanie štátnej skúšky alebo
štátnych skúšok v súlade s akreditovaným študijným programom. Podmienkou ukončenia
štúdia každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou
tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.“

10. V čl. 23 Celkové hodnotenie štúdia sa mení bod 3 a jeho nové znenie je:
(3) „Každý stupeň vysokoškolského štúdia sa hodnotí samostatne. Stupňom „prospel
s vyznamenaním“ sa študent prvého alebo druhého stupňa štúdia hodnotí, ak jeho vážený
študijný priemer je najviac 1,30, na štátnej skúške alebo štátnych skúškach bol
klasifikovaný stupňom „A“ (1) a zároveň za celé štúdium nezískal zo žiadneho predmetu
hodnotenie „E" (3). V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“.“
11. V čl. 23 Celkové hodnotenie štúdia sa mení bod 4 a jeho nové znenie je:
(4) „Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent doktorandského štúdia hodnotí,
ak jeho vážený študijný priemer zo všetkých hodnotených povinností (klasifikačný
stupeň od „A“ po „E“)

je najviac 1,3 a počas štúdia nezískal hodnotenie „E“

a z obhajoby dizertačnej práce získal hodnotenie „A“.“
12. V čl. 29 Prechodné ustanovenia sa mení názov článku a jeho nové znenie je:
„Čl. 29 Prechodné ustanovenia týkajúce sa štúdia študijných programov
akreditovaných do 31. 12. 2012“

II.
1. Tento Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
pre študijné programy akreditované od 1.1.2013 (schválenému v AS UMB dňa 9. júna
2016) bol schválený Akademickým senátom PrF UMB dňa 2. mája 2017.

2. Tento Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
pre študijné programy akreditované od 1.1.2013 (schválenému v AS UMB dňa 9. júna
2016) nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1. septembra 2017.
Mult.Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., v.r.
dekan PrF UMB

JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., v.r.
predseda AS PrF UMB

