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o uznávanie absolvovaných predmetov  
 

Úvodné ustanovenia 
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov slúži ako dokument definujúci postup 
študentov, fakultných pracovísk v procese uznávania absolvovaných predmetov na Fakulte 
sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. 
 

Čl. 1 
Uznávanie absolvovania predmetov  

1. Študent môže požiadať dekana fakulty o uznanie absolvovania predmetu, ak úspešne splnil 
na FSVaZ, inej fakulte UKF v Nitre alebo inej vysokej škole predmet s rovnakým obsahom.  

 

ČL. 2 
Podanie žiadosti  

1. Študent môže požiadať o uznanie absolvovania predmetov len na začiatku štúdia na FSVaZ 
najneskôr do 1.októbra 

 
na tlačive, ktoré je prílohou  tejto smernice a je zverejnené na 

webovej stránke FSVaZ. 
2. Žiadosti podané po stanovenom termíne nebudú akceptované. 
3. Ak študent žiada o uznanie absolvovania predmetu, ktorý absolvoval na inej fakulte alebo 

inej vysokej škole, k žiadosti je povinný doložiť : 
a) originál „Výpis výsledkov štúdia“ 
b) informačný list absolvovaného predmetu. 

4. Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov a priznanie kreditov ak: 
a) absolvoval predmety s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia, 
b) neuplynuli od ich získania viac ako 3 roky, 
c) sú súčasťou predpísaného študijného programu, 
d) boli hodnotené známkou A až D a absolvoval, 
e) priznaný počet kreditov nie je nižší ako v aktuálnom študijnom programe. 

 

Čl. 3 
Rozhodnutie o žiadosti 

1. K žiadosti o uznanie absolvovaných predmetov sa vyjadrí vedúci pracoviska, na ktorom 
študent žiada o  uznanie absolvovania.  

2. Vedúci katedry môže o stanovisko požiadať garanta študijného programu. 
3. Garant vo vyjadrení uvedie, či obsah absolvovaného predmetu pokrýva obsah predmetu, 

o uznanie absolvovania ktorého študent žiada.  
4. Vedúci katedry následne uvedie odporúčanie o uznaní/neuznaní absolvovania predmetu. 
5. Dekan fakulty môže na odporúčanie vedúceho katedry uznať absolvovanie predmetu ak :  



a) ide o predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia, 
b) neuplynuli od jeho získania viac ako 3 roky, 
c) je súčasťou predpísaného študijného programu, 
d) bol hodnotený známkou A až D alebo absolvoval, 
e) priznaný počet kreditov nie je nižší ako v aktuálnom študijnom programe. 

5. Maximálne možno uznať 50 % z nominálneho počtu kreditov potrebných na úspešné 
absolvovanie študijného programu, ktorý študent študuje. 

6. Dekan fakulty neuzná absolvovanie predmetu:  
a) ktorý študent absolvoval v predchádzajúcom období štúdiom v študijnom programe, 

ktorý riadne skončil – bol mu priznaný príslušný akademický titul, 
b) predmet štátnej skúšky. 

7. Uznané predmety sa nezapočítavajú do váženého študijného priemeru pri výpočte 
prospechového štipendia. 

8. Rozhodnutie o uznaní /neuznaní absolvovaných predmetov vydá dekan fakulty.  
9. Rozhodnutie dekana je konečné a nie je možné voči nemu podať opravný prostriedok. 
10. Na základe rozhodnutia dekana študijné oddelenie zapíše v AIS uznanie absolvovaného 

predmetu. 
11. Rozhodnutie dekana si študent preberie na študijnom oddelení. 
12. Kópia rozhodnutia je súčasťou osobného spisu študenta. 
 

Čl. 4 
Uznávanie predmetov v rámci ERASMUS+ alebo inej mobility 

Uznávanie predmetov a ich evidenciu v Akademickom informačnom systéme upravuje 
smernica 03/2021 o riadení mobilít študentov na FSVaZ UKF v Nitre. 
  

ČL. 5 
Záverečné ustanovenie 

Smernica nadobúda účinnosť dňa 8.11.2021 
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