
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 

 

 

 

Zmeny a doplnky č. 2 

 

 

 

ŠTUDIJNÉHO PORIADKU FILOZOFICKEJ FAKULTY  

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 
 

 

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty sa podľa § 27 

ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na návrh dekana Trnavskej 

univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty uzniesol dňa 22. marca 2017 na týchto zmenách a 

doplnkoch č. 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 

 

Čl. I 

 

1. Článok 8 odsek 1 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

znie takto: 

 Lehotu na podanie prihlášok na štúdium zverejní dekan na úradnej výveske a hromadným 

spôsobom podľa osobitného zákona najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 

predchádza akademickému roku, v ktorom má bakalársky študijný program začať, a pri 

ostatných študijných programoch, študijnom programe druhého stupňa, doktorandskom 

študijnom programe, najneskôr  dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie 

prihlášok.  

 

2. Článok 13 odsek 4 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

znie takto: 

Kredity získané na vysokej škole, od získania ktorých neuplynulo viac ako 5 rokov, môţe 

dekan uznať na základe odporúčania garanta predmetu alebo vedúceho katedry. Študent musí 

poţiadať o uznanie do 31. októbra príslušného akademického roku. Uznávanie kreditov 

získaných v rámci programu Erasmus upravuje osobitný vnútorný predpis univerzity.  

 

3. Článok 17 odsek 10 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

Študent externej formy bakalárskeho štúdia so začiatkom štúdia pred akademickým rokom 

2016/2017 musí preukázať, ţe: 

a) na konci prvého roka štúdia získal minimálne 50 kreditov, na konci druhého roka štúdia 

minimálne 90 kreditov a na konci tretieho roka štúdia minimálne 130 kreditov v skladbe 

predpísanej študijným programom a odporúčaným učebným plánom príslušného študijného 

odboru.  

b) v kaţdom študijnom roku získal váţený študijný priemer lepší ako 3,4 vrátane. 

  

 



4. Článok 17 odsek 11 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

Študent externej formy bakalárskeho štúdia so začiatkom štúdia v akademickom roku 

2016/2017 a v nasledujúcich rokoch musí preukázať, ţe:  

a) na konci prvého roka štúdia získal minimálne 30kreditov, na konci druhého roka štúdia 

minimálne 60 kreditov, na konci tretieho roka štúdia minimálne 100 a na konci štvrtého roka 

štúdia získal minimálne 130 kreditov v skladbe predpísanej študijným programom 

a odporúčaným učebným plánom príslušného študijného odboru. 

b) v kaţdom študijnom roku získal váţený študijný priemer lepší ako 3,4 vrátane. 

 

5. Článok 17 odsek 12 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

Študent externej formy magisterského štúdia so začiatkom štúdia pred akademickým rokom 

2016/2017 musí preukázať, ţe: 

a) na konci prvého roka štúdia získal minimálne 40 kreditov a na konci druhého roka štúdia 

minimálne 80 kreditov v skladbe predpísanej študijným programom a odporúčaným učebným 

plánom príslušného študijného odboru.  

b) v kaţdom študijnom roku získal váţený študijný priemer lepší ako 3,4 vrátane. 

 

6. Článok 17 odsek 13 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

 Študent externej formy magisterského štúdia so začiatkom štúdia v akademickom roku 

2016/2017 a v nasledujúcich rokoch musí preukázať, ţe: 

a) na konci prvého roka štúdia získal minimálne  27 kreditov a na konci druhého roka štúdia 

minimálne 54 kreditov v skladbe predpísanej študijným programom a odporúčaným učebným 

plánom príslušného študijného odboru. 

b) v kaţdom študijnom roku získal váţený študijný priemer lepší ako 3,4 vrátane.  

 

7. Článok 19 odsek 6 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

znie takto: 

Kaţdý študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny. Pri opakovanom 

zapísaní neúspešne absolvovaného predmetu má študent právo na jeden riadny a jeden 

opravný termín. 

 

8. Článok 21 odsek 1 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

znie takto: 

Štátna bakalárska skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia pre štátne 

skúšky má najmenej štyroch členov. 

 

9. Článok 22 odsek 8 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

znie takto: 

Študent sa môţe zúčastniť štátnej skúšky ak úspešne absolvuje všetky predpísané študijné 

povinnosti daného študijného programu a odovzdá bakalársku prácu.  

 

10. Článok 24 odsek 6 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave sa ruší.  

 

 11. Článok 25 odsek 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

Ak jeden z predmetov štátnej skúšky sa klasifikoval známkou  „nedostatočne“ – FX, študent 

má právo na dva opravné termíny určené dekanom fakulty.  



12. Článok 26 odsek 3 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

Študent sa prihlasuje na opravný termín štátnej skúšky a opakuje len tie predmety, z ktorých 

bol hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). 

 

13. Článok 30 odsek 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

Témy diplomových prác vypisuje a zverejňuje vedúci katedry v priebehu prvého semestra 

štúdia. Študent si môţe (okrem vypísaných tém) i sám navrhnúť tému svojej diplomovej 

práce.  

 

14. Článok 30 odsek 8 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto: 

Študent sa môţe zúčastniť štátnej skúšky ak úspešne absolvuje všetky predpísané študijné 

povinnosti daného študijného programu a odovzdá diplomovú prácu.  

 

15. Článok 32 odsek 6 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave sa ruší.  

 

16. Článok 33 odsek 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave znie takto:  

Ak jeden z predmetov štátnej skúšky sa klasifikoval známkou  „nedostatočne“ – FX, študent 

má právo na dva opravné termíny určené dekanom fakulty.  

 

 

 

Čl. II 

 

Tieto zmeny a doplnenia Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave nadobúdajú platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Trnavskej 

univerzity v Trnave a účinnosť dňom zverejnenia na úradnej výveske Trnavskej univerzity 

v Trnave, Filozofickej fakulty.  

 

 

 

............................................................ 

PhDr. Peter Ţitný, PhD. 

predseda AS FF TU 

  

 

............................................................ 

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. 

dekan FF TU 

  

 

…....................................... 

Mgr. Katarína Karabová, PhD. 

predsedníčka AS TU  

 

 

 

Tieto zmeny a doplnky č. 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave nadobudli platnosť ich schválením Akademickým senátom Trnavskej 

univerzity v Trnave dňa 27. apríla 2017. 

Tieto zmeny a doplnky č. 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave boli zverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave, 

Filozofickej fakulty dňa  15. mája 2017.  


