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§1
Úvodné ustanovenia
1) Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (ďalej len ,,smernica“) je spracovaná
v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) Organizačného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave.
2) Smernica slúži ako dokument definujúci postup študentov, univerzitných a fakultných
pracovísk v procese uznávania absolvovaných predmetov v rámci vysokoškolského
štúdia.
3) Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia môžu požiadať rektora
univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu, po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho
príslušnej katedry, o uznanie absolvovania predmetov študijného programu, ak splnil
predmet s rovnakým obsahom v rovnakom stupni štúdia na UCM alebo inej vysokej
škole.
§2
Podanie žiadosti
1) O uznanie predmetov je možné požiadať len na začiatku štúdia (ihneď po zápise,
najneskôr však 2 týždne po začatí výučby), prostredníctvom predpísaných formulárov,
ktoré sú zverejnené na webovom sídle univerzity.
2) Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované a budú vrátené.
3) Študent môže požiadať rektora univerzity, dekana fakulty, riaditeľa inštitútu o uznanie
absolvovaných predmetov, ak úspešne splnil na fakulte, inštitúte, inej vysokej škole
predmet s minimálne 60% obsahovou zhodou s predmetom z aktuálneho študijného
programu.
4) Súčasťou žiadosti spravidla sú doklady vydané a potvrdené vysokou školou, na ktorej
predmety, ktoré žiada uznať, študent úspešne absolvoval:
a) originál ,,Výpis výsledkov štúdia“,
b) sylaby absolvovaných predmetov alebo informačný/é list/y predmetu/ov,
c) zoznam predmetov, ktoré žiada uznať.
§3
Vybavenie žiadosti
1) Príslušná katedra je povinná po vydaní stanoviska o uznaní predmetov s hodnotením a
počtom kreditov a kópiou výkazu alebo výpisu výsledkov predchádzajúceho štúdia na
UCM alebo inej vysokej škole, odovzdať podklady najneskôr do 21 dní od doručenia
žiadosti rektorovi univerzity, dekanovi fakulty alebo riaditeľovi inštitútu.
2) Rektor univerzity, dekan fakulty, riaditeľ inštitútu na odporúčanie vedúceho katedry,
môže uznať absolvovanie povinného predmetu, ak čas, ktorý uplynul od získania
hodnotenia nie je dlhší ako 5 rokov a predmet bol hodnotený známkou A až C.
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3) Rektor univerzity, dekan fakulty, riaditeľ inštitútu na odporúčanie vedúceho katedry,
môže uznať absolvovanie povinne voliteľného predmetu a výberového predmetu, ak
čas, ktorý uplynul od získania hodnotenia nie je dlhší ako 5 rokov a predmet bol
hodnotený známkou A až D.
4) Rektor univerzity, dekan fakulty, riaditeľ inštitútu na odporúčanie vedúceho katedry,
neuzná absolvovanie povinnému predmetu:
a) ak čas, ktorý uplynul od získania hodnotenia je dlhší ako 5 rokov,
b) ak hodnotenie predmetu bolo hodnotené známkou D až E alebo FX,
c) ak chce študent uznať vykonaný predmet v danom akademickom roku, ktorý má na
UCM zapísaný ako opakovaný.
5) O uznaní absolvovaných predmetov vydá rektor univerzity, dekan fakulty, riaditeľ
inštitútu rozhodnutie na základe stanovísk katedier a odovzdá dokumenty Študijnému
oddeleniu UCM alebo Oddeleniu akademických činností UCM (IFBLR) na finalizáciu
procesu.
§4
Pôsobnosť a zaradenie študenta
1) Metodika postupu pri uznávaní sa spravidla vzťahuje na študentov, ktorí v danom
akademickom roku boli súčasťou prijímacieho konania na univerzite, fakulte, inštitúte a
boli zapísaní do 1. roka štúdia.
2) Študenti, ktorí požiadajú o uznanie absolvovaných predmetov v súvislosti s prestupom
na príbuzný študijný program, sú posudzovaní na základe princípu uznania rovnakého
počtu kreditov za absolvované predmety.
3) Uznať predmet a priznať kredity za predmet, ktorý študent absolvoval v
predchádzajúcom období štúdiom v študijnom programe, ktorý riadne skončil, t. j. bol
mu priznaný príslušný akademický titul, nie je možné.
4) Študent môže byť po uznaní predmetov zaradený do vyššieho roka štúdia.
5) Študentovi, ktorý absolvoval výučbu predmetov v rámci študentských mobilít, sa kredity
a známky predmetov, ktoré splnil počas mobility na prijímacej škole, prenášajú
automaticky. Prenos kreditov a známok sa vykoná na katedre na základe výpisu
výsledkov štúdia, ktoré študentovi vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver jeho
štúdia.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Táto smernica bola prerokovaná v kolégiu rektora UCM dňa 14. 02. 2017.
2) Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom UCM a účinnosť dňa 01. 03.
2017.

V Trnave

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
rektor UCM
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