Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technickej univerzity vo Zvolene
Dodatok č. 1
k Študijnému poriadku FEE č. R-4050/2015-97/2015/DFEE

Študijný poriadok Fakulty ekológie a environmentalistiky č. R-4050/2015-97/2015/DFEE, ktorý bol
schválený Akademickým senátom FEE dňa 5.6.2015 a Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa
29.9.2015, sa mení a dopĺňa takto:
V Článku 6a)
Vzdelávacie činnosti
-

sa ruší celý odsek (2a )

V Článku 7
Kreditový systém
-

sa za odsek (4) dopĺňa nový odsek (5), ktorý znie takto:

„(5) Absolvované predmety možno uznať a získané kredity a známky možno preniesť, ak sú súčasťou
predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné predmety
a boli hodnotené známkou A až E. V 2. stupni štúdia nemožno preniesť kredity získané za
úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu. Rovnako nemožno preniesť kredity
za úspešné absolvovanie predmetu v štúdiu, ktoré už bolo riadne ukončené a bol zaň priznaný
akademický titul. Chýbajúce kredity si študent doplní vo svojom študijnom pláne inými predmetmi
určenými garantom študijného programu.“

V Článku 9
Predmety študijného programu
-

sa ruší celý odsek (3a)

V Článku 10
Ročný osobný študijný plán, zápis a absolvovanie predmetov
-

sa v odseku (2b) písm. e) mení prvá veta takto:... „v akademickom roku získal minimálne
36 kreditov v dennej forme štúdia a minimálne 28 kreditov v externej forme štúdia“.

V Článku 13
Kontrola štúdia a podmienky pre pokračovanie v štúdiu
-

v odseku (2) písm. b) sa posledná veta nahrádza vetou: „Táto podmienka platí len pre
postup do ďalšieho roka štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.“

V Článku 13a)
Zmena študijného programu
-

sa v odseku (1) vypúšťa text: ...“alebo zmeniť formu štúdia v rámci rovnakého študijného
programu“
sa v odseku (3) vypúšťa text: ... „alebo zmenu formy štúdia“.
sa vypúšťa odsek (3b)
z odseku (4) sa vypúšťa text: ...“alebo pred zmenou formy štúdia“.

V Článku 16
Štátne skúšky, skúšobná komisia
-

sa v odseku (4) ruší posledná veta: „Predseda skúšobnej komisie nesmie byť interným
pracovníkom FEE“.

V Článku 17
Záverečná práca, jej hodnotenie a obhajoba
-

sa v odseku (6) v poslednej vete nahrádza text "... „najneskôr 3 dni pred začiatkom
štátnych skúšok..." textom: "...najneskôr 5 dní pred začiatkom štátnych skúšok..."

V Článku 18
Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
-

sa v odseku (2) písm. a) nahrádza text "...výslednou známkou A“..." nasledovným
textom: "...známkou A, resp. maximálne z jedného predmetu známkou B..."

V Článku 18a
Opakovanie štátnej skúšky
- sa ruší celý odsek (2) a doterajšie odseky (3), (4), (5), (6) sa prečíslujú na (2), (3), (4), (5),
v prečíslovanom teraz odseku (3) sa doterajšia posledná veta ruší a nahrádza sa novou
vetou takto: „Ak študent nevykonal úspešne štátnu skúšku z odborného predmetu, môže
opravnú skúšku vykonať v termíne konania opravných štátnych skúšok, ktorý stanoví
dekan FEE.
- v prečíslovanom teraz odseku (4) sa doterajší text ruší a nahrádza sa novým textom takto:
„O opakovanie štátnej skúšky musí uchádzač požiadať písomne, a to do 5 dní od
neúspešného vykonania štátnych skúšok, najneskôr však 6 týždňov pred termínom
konania opravných štátnych skúšok“.
V Článku 22
Prijímanie na doktorandské štúdium
-

sa v odseku (3) písm. d) pred bodkočiarkou dopĺňa text v znení: "spolu s kópiami týchto
publikácií"

V Článku 31
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce
-

sa odsek (1) mení nasledovne:

(1) Doktorand môže požiadať dekana FEE o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak získal najmenej
210 kreditov bez započítania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce k obhajobe a
dokladoval:
a) úspešné ukončenie recenzného procesu publikácie evidovanej v databáze Web of Science
alebo SCOPUS alebo
b) prijatú prihlášku práva priemyselného vlastníctva.
Žiadosť podáva v dostatočnom predstihu, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť do
skončenia štandardnej dĺžky štúdia (č. 23 ods. 4), alebo najneskôr do dvoch rokov od jej uplynutia (§
65 ods. 2 zákona o VŠ).
V Článku 42
Prechodné ustanovenia
sa za odsek (3) dopĺňa odsek (4) v nasledovnom znení:
„(4) Článok 31 ods. (1) platí pre všetkých novoprijatých študentov doktorandského štúdia
zapísaných od akademického roka 2017/2018. Na priebeh doktorandského štúdia skôr
zapísaných študentov sa vzťahujú dovtedy platné predpisy.

V Článku 43
Záverečné ustanovenia
sa za odsek (4) dopĺňajú odseky (5), (6), (7) takto:
5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FEE bol schválený Akademickým senátom FEE dňa 25. 10. 2016
a 16. 10. 2017.
6. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FEE bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa
19. 3. 2018 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
7. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FEE je neoddeliteľnou súčasťou Študijného poriadku FEE č. R4050/2015-97/2015/DFEE.
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