Bratislavská vysoká škola práva

___________________________________________________________________________
Smernica rektora č. 5/2007

Uznávanie skúšok vykonaných na vysokých školách

Bratislava 2007

Čl. 1
Predmet úpravy
Smernica upravuje pravidlá a postup pri uznávaní skúšok vykonaných na vysokých školách so
sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničných vysokých školách. Smernica sa použije aj na
uznávanie úspešne absolvovaných predmetov alebo kurzov z iných vysokých škôl (ďalej len „predmetov“).
Čl. 2
Žiadosť o uznanie skúšok
(1) O uznanie skúšky vykonanej na vysokej škole požiada študent dekana príslušnej fakulty
prostredníctvom študijného oddelenia (príloha A).
(2) K písomnej žiadosti študent doloží:
a) potvrdenie študijného oddelenia o vykonaní skúšky a získanom hodnotení,
b) študijným oddelením potvrdený sylabus alebo identifikačný list predmetu.
Čl. 3
Rozhodovanie o žiadosti
(1) Skúšku je možné uznať, ak sú splnené nasledovné podmienky:
a) ak uplynulo najviac päť rokov od jej vykonania,
b) ak je žiadosť podaná najneskôr mesiac po začatí výučby v príslušnom semestri.
(2) Vo výnimočných prípadoch môže dekan uznať aj skúšky, od ktorých vykonania uplynulo viac ako päť
rokov.
(3) Pri uznávaní predmetov môže dekan vyžiadať stanovisko garanta príslušného predmetu.
(4) Dekan môže právomoc rozhodovať o uznaní skúšok delegovať na príslušného prodekana.
(5) Na základe rozhodnutia dekana študijné oddelenie zapíše do indexu uznanie skúšky a do časti poznámky
v indexe napíše číslo rozhodnutia.
(6) Uznané predmety sa započítavajú študentovi do súčtu absolvovaných predmetov a jeho kreditového
ohodnotenia.
(7) Kópia rozhodnutia je založená do osobného spisu študenta.
(8) Študent, ktorému nebola vykonaná skúška uznaná, musí daný predmet absolvovať na príslušnej fakulte
Bratislavskej vysokej školy práva.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa smernica rektora Bratislavskej vysokej školy práva o uznávaní skúšok vykonaných na
vysokých školách č. 4/2007 zo dňa 1. novembra 2007.
(2) Táto smernica nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Rektor Bratislavskej vysokej školy práva

Príloha A

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika

Meno a priezvisko...................................................................................................................................
Fakulta......................................................................................................................................................
Kód študenta...........................................................................................................................................
Ročník/stupeň štúdia ............................................................................................................................
Forma štúdia:

denné / externé

Dátum a miesto narodenia.....................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska.......................................................................... PSČ......................................

Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov
V zmysle čl.12 ods.4 Študijného poriadku BVŠP a Smernice rektora BVŠP Uznávanie skúšok vykonaných na
vysokých školách Vás žiadam o uznanie absolvovaných predmetov uvedených v prehľade na druhej strane žiadosti,
ktoré som absolvoval (a) v študijných rokoch ........../.......... na fakulte ......................................................................................
univerzity (VŠ) ......................................................................................................................................... .
V Bratislave dňa:

podpis študenta

Prílohy: výpis študijných výsledkov
informačné listy absolvovaných predmetov

Absolvovaný predmet
(kód, názov)

V Bratislave dňa:

Počet
kreditov

Dátum a meno
Hodnotenie vyučujúceho

Názov zodpovedajúceho predmetu
v súčasnom študijnom programe
(kód, názov)

Počet
kreditov

podpis dekana/prodekana:

Vyjadrenie
vyučujúceho
(odporúčam
uznať/neuznať)

Rozhodnutie dekana
/prodekana
(uznávam/neuznávam)

