Paneurópska vysoká škola

Smernica riaditeľa č. 1/2020
“Sadzobník poplatkov spojených so štúdiom na
Paneurópskej vysokej škole v akademickom roku 2020/2021”.

(úplné znenie)

Bratislava, 2020

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Pre zabezpečenie plnenia úloh fakúlt Paneurópskej vysokej školy sa na akademický rok
2021/2021 ustanovuje tento Sadzobník poplatkov spojených so štúdiom na PEVŠ (§ 93
zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.). Zabezpečenie úhrad poplatkov spojených so
štúdiom sa riadi vnútorným predpisom vysokej školy č. 1/2020 Školné a poplatky spojené so
štúdiom na Paneurópskej vysokej škole“.
Čl. 2
Sadzobník poplatkov
A)
B)

C)

Poplatky za prijímacie konanie
poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) 20,00 €
Poplatky za vydanie dokladu o štúdiu
a) Vystavenie nového preukazu - ISIC
b) Vystavenie nového preukazu - Preukaz PEVŠ
c) Predĺženie (prolongácia) preukazu ISIC
d) Predĺženie (prolongácia) preukazu PEVŠ
e) Poplatok za duplikát preukazu ISIC
f) Poplatok za duplikát preukazu PEVŠ

30 €
20 €
25 €
bezplatne
35 €
25 €

Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia
a) poplatok za vystavenie diplomu
b) poplatok za vystavenie vysvedčenia
c) poplatok za vystavenie dodatku k diplomu

bezplatne
bezplatne
bezplatne

D)

Poplatky za vydanie odpisov dokladov o absolvovaní štúdia
a) poplatok za vystavenie odpisu z diplomu
b) poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia
c) poplatok za vystavenie odpisu z dodatku k diplomu

150,00 €
150,00 €
150,00 €

E)

Poplatky za postupové skúšky
a) poplatok za platený opravný termín postupovej skúšky

65,00 €

F)

Poplatky za rigorózne konanie pre študentov zo Slovenskej a Českej republiky
a) poplatok za rigorózne konanie
750,00 €
b) poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku
300,00 €
c) Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od
odovzdania rigoróznej práce
350,00 €

G)

Poplatky za rigorózne konanie pre študentov zo zahraničia
a) poplatok za rigorózne konanie
b) poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku

1 500,00 €
450,00 €

c) Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od
odovzdania rigoróznej práce
750,00 €
H)

Poplatky za habilitačné a inauguračné konanie
a) poplatok za habilitačné konanie
b) poplatok za inauguračné konanie

7 500,00 €
15 000,00 €

I)

Poplatky za úkony podľa čl. 1a smernice rektora č. 4/2013 v znení neskorších
predpisov
a) pre konanie podľa čl. 2-10 smernice rektora č. 4/2013
7 500,00 €
b) pre konanie podľa čl. 11-19 smernice rektora č. 4/2013
15 000,00 €

J)

Poplatky za obhajobu doktorskej dizertačnej práce
a)
poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.)

7 500 €

L)

Ďalšie poplatky
a) poplatok za vystavenie výpisu výsledkov štúdia potvrdeného študijným oddelením
15 €
b) poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu študijným oddelením
15 €
c) potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov
150 €
d) spracovanie kópií z archívnych dokumentov (1 kópia)
15 €
e) Poplatok za podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní 300 €
(Uchádzačom o štúdium na PEVŠ, ktorí sa zapíšu na štúdium, alebo rigorózne
konanie, bude následne priznaná zľava na školnom 250 €)
f) poplatok za podanie žiadosti vo veci zníženia alebo odpustenia školného a poplatkov
spojených so štúdiom, vrátenia preplatkov školného a poplatkov
75 €
g) Poplatok za povolenie vykonať štátnu záverečnú skúšku v mimoriadnom termíne
990 €

M)

Poplatky za promócie – všetky formy štúdia
a) poplatok za promočný akt pre študentov PEVŠ

35,00 €

N)

Poplatky za zápis na štúdium – všetky formy štúdia
a) poplatok za prvý riadny zápis na štúdium v akademickom roku
b) poplatok za zápis na štúdium po prerušení štúdia

bezplatne
100,00 €

O)

Poplatky za rozdielové skúšky – všetky formy štúdia
a) poplatok za rozdielovú skúšku v prípade prestupu z inej vysokej školy 200,00 €
b) poplatok za rozdielovú skúšku v prípade nostrifikácie diplomu
200,00 €
Čl.3

Dodatočné ustanovenia
1) Uhradené poplatky podľa čl. 2 tejto smernice sú nevratné.

2) Poplatok podľa čl. 2 ods. H) písm. a) tejto smernice tejto smernice sa odpúšťa v prípade, ak
uchádzač o habilitačné konanie uhradil poplatok podľa čl. 2 ods. I) písm. a) tejto smernice
počas 6 mesiacov pred začatím habilitačného konania na PEVŠ.
3) Poplatok podľa čl. 2 ods. H) písm. b) tejto smernice tejto smernice sa odpúšťa v prípade, ak
uchádzač o vymenúvacie konanie uhradil poplatok podľa čl. 2 ods. I) písm. b) tejto smernice
počas 6 mesiacov pred začatím vymenúvacieho konania na PEVŠ.
Čl.4
Záverečné ustanovenia
1) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9.2020.
V Bratislave dňa 19.8.2020

RNDr. Michal Mutňanský, v.r.
Riaditeľ PEVŠ n.o.

