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METODICKÉ USMERNENIE č. 2/2020
K UZNÁVANIU PREDMETOV ABSOLVOVANÝCH
V PREDCHÁDZAJÚCOM ŠTÚDIU
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto metodické usmernenie je vydané na základe ustanovenia § 32 ods. 1
Študijného poriadku Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.
(2) Pri zápise na študijný program je potrebné študenta informovať o spôsobe
uznávania predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu.
Článok 2
Uznávanie predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu
(1) Študent môže požiadať o uznanie predmetov a kreditov absolvovaných na
fakulte, inej fakulte UNIZA alebo inej vysokej školy, resp. v inom študijnom
programe najneskôr do 30. septembra príslušného roka. Po tomto termíne
žiadosti nebudú akceptované. Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov je
zverejnená na internetovej stránke fakulty alebo si študent žiadosť vyzdvihne
v úradných hodiných na študijnom oddelení.
(2) Študent môže požiadať len o uznanie toho predmetu, ktorý už absolvoval
v predchádzajúcich akademických rokoch, bol hodnotený známkou A až E
a získal zaň príslušný počet kreditov, a v prípade, ak od jeho absolvovania
neuplynulo viac ako 3 roky.
(3) Žiadosť o uznanie predmetu a priznanie kreditov za príslušný predmet predkladá
študent na študijnom oddelení.
(4) V prípade, že si študent požiada o uznanie predmetu, ktorý absolvoval počas
štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, tento predmet mu po splnení
predpísaných podmienok (bod 2) uznajú študijné referentky a správnosť údajov
potvrdzuje dekan fakulty.
(5) Študent, ktorý absolvoval predmet na inej fakulte UNIZA alebo inej vysokej škole
predkladá úplne vypísanú žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov
vyučujúcemu predmetu. Študent ho môže požiadať o uznanie predmetu
v prípade minimálne 60 % obsahovej zhody s predmetom z aktuálneho
študijného programu. V tlačive sa k žiadosti o uznanie absolvovania predmetu
vyjadrí vyučujúci predmetu, ktorý vo vyjadrení uvedie svoje odporúčanie
absolvovanie predmetu uznať alebo neuznať. Správnosť údajov potvrdzuje
dekan fakulty.
(6) Uznané predmety budú zaevidované študijným oddelením do informačného
systému. Žiadosť je založená do osobného spisu študenta.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
Metodické
usmernenie
nadobúda
platnosť
v Akademickom senáte FRI UNIZA dňa 11.6.2020.

a účinnosť

schválením

V Žiline, dňa 11.6.2020

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., v. r.
predseda AS FRI

doc. Ing. Emil Kršák, PhD., v. r.
dekan FRI

