METODICKÉ USMERNENIE č. 3/2020

METODICKÉ USMERNENIE
O PRESTUPE ŠTUDENTOV Z INÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

Spracovateľ: prodekan pre vzdelávanie

Žilina, júl 2020

Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto metodické usmernenie je vydané na základe ustanovenia § 59 zákona
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
(2) Pri prestupe študenta z inej vysokej školy na rovnaký študijný odbor je potrebné
študenta informovať o spôsobe prestupu, uznávania predmetov absolvovaných
na inej vysokej škole a samotného zápisu.
Článok 2
Spôsob prestupu z inej vysokej školy
(1) Študent môže na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI
UNIZA) prestúpiť z inej vysokej iba na štúdium v rovnakom študijnom odbore.
(2) V opačnom prípade, ak študent z inej vysokej školy má záujem o štúdium v inom
študijnom odbore, si študent musí podať prihlášku na FRI UNIZA a absolvovať
prijímacie konanie.
(3) Študent spĺňajúci podmienku prestupu uvedenú v odstavci 1 tohto článku
požiada o prestup na FRI UNIZA prostredníctvom predpísanej žiadosti (Príloha
1) a to do začiatku vyučovania v zimnom semestri príslušného akademického
roku.
(4) Dekan FRI UNIZA rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy podanej podľa
bodu 3 tohto článku na základe týchto doručených dokumentov:
a. Potvrdenie, že v akademickom roku, kedy o prestup žiada, je riadnym
študentom inej vysokej školy.
b. Potvrdenie o celkovej dobe štúdia.
c. Výpis výsledkov štúdia na inej vysokej škole.
d. Informačné listy predmetov absolvovaných na inej vysokej škole potvrdené
študijným referátom inej vysokej školy.
(5) Vyplnenú a podpísanú žiadosť (Príloha 1) s vyššie uvedenými požadovanými
dokumentmi doručí študent inej vysokej školy na študijný referát FRI UNIZA
osobne, poštou alebo e-mailom na adresu studref@fri.uniza.sk.
Článok 3
Uznávanie predmetov absolvovaných na inej vysokej škole
(1) Uznanie predmetov absolvovaných na inej vysokej škole sa uskutoční na
začiatku zimného semestra na základe príslušnej žiadosti (Príloha 2).
(2) Študent na začiatku akademického roku osloví vyučujúcich daných predmetov
na FRI UNIZA, ktorí sa písomne vyjadria k ich uznaniu na danej žiadosti.

(3) Študent následne vyplnenú žiadosť o uznanie predmetov odovzdá na študijný
referát FRI UNIZA najneskôr do konca druhého týždňa zimného semestra
príslušného akademického roka.
Článok 4
Zápis študenta inej vysokej školy
(1) Zápis sa vykoná najneskôr do konca druhého týždňa zimného semestra
príslušného akademického roku.
(2) Dňom zápisu sa študent stáva študentom FRI UNIZA a jeho predchádzajúce
štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu.
Článok5
Záverečné ustanovenia
Metodické usmernenie nadobúda účinnosť od 01.08.2020 a zároveň sa ruší
Vyhláška č. 4/2010 o prestupe študentov z iných vysokých škôl zo dňa 25.02.2010.
V Žiline, dňa 01.08.2020

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

Príloha 1
Meno študenta
Adresa bydliska

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Študijný referát
+421/41/513 4061-62

Miesto
Dátum

VEC
Žiadosť o prestup z inej vysokej školy/univerzity
Vážený pán dekan,
dovoľujem si Vás požiadať o prestup na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA. Mám záujem sa
zapísať a študovať na Vašej fakulte, pričom prikladám nasledujúce informácie k prestupu:
Názov súčasnej vysokej školy/univerzity
Názov súčasnej fakulty
Názov súčasného študijného programu
Názov študijného programu na FRI
UNIZA, na ktorý chcem prestúpiť

S úctou

Meno študenta a podpis

Rozhodnutie dekana:
V Žiline, dňa

Príloha 2
Meno študenta
Adresa bydliska

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Študijný referát
+421/41/513 4061-62

Miesto
Dátum

VEC
Žiadosť o uznanie predmetov – prestup z inej fakulty UNIZA alebo inej vysokej školy
Vážený pán dekan,
dovoľujem si Vás požiadať o uznanie nižšie uvedených absolvovaných predmetov počas môjho
štúdia na základe vyjadrenia vyučujúcich daných predmetov na FRI UNIZA.
Kód
predmetu

Názov predmetu

Meno
vyučujúceho

Vyjadrenie
(uznať/neuznať)

Dátum
uznania +
známka

Kód
predmetu

Názov predmetu

Meno
vyučujúceho

Vyjadrenie
(uznať/neuznať)

Dátum
uznania +
známka

S úctou

Meno študenta a podpis

Rozhodnutie dekana:
V Žiline, dňa

