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Uznávanie štúdia 
prenos kreditov z mobilít a predošlého štúdia pred prijatím na Fakultu architektúry STU  

(Interný predpis fakulty č. 3_2014 - S) 
 

Čl. 1 
Prenos kreditov 

 
1. Prenos kreditov sa riadi podľa čl. 5 ods. 6 až 9 Študijného poriadku STU. 
2. Absolvovanie a uznanie časti štúdia na inej fakulte STU, inej vysokej škole alebo na zahraničnej 

vysokej škole musí byť formálne zabezpečené: 
a) prihláškou na výmenné štúdium, 
b) zmluvou o štúdiu uzatvorenou medzi študentom, STU v Bratislave a prijímajúcou školou 

pred nastúpením študenta na prijímajúcu školu, 
c) výpisom výsledkov štúdia. 

3. Zmluva o štúdiu je dohoda uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a 
prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu. V prípade 
zahraničnej mobility zmluva o štúdiu študenta na vysokej škole podľa ods. 2 obsahuje detaily 
plánovaného štúdia, vrátane počtu kreditov, ktoré je študent povinný získať. 

4. Ak vydá prijímajúca vysoká škola potvrdenie o absolvovaní predmetov v kreditovom systéme 
podľa ECTS, s výnimkou kreditov za štúdium cudzieho jazyka, tieto sa uznávajú v plnej 
dosiahnutej hodnote a považujú sa za kredity, akoby boli dosiahnuté štúdiom na FA STU a boli 
získané v súlade so schváleným študijným plánom a v súlade s obsahom štúdia na FA.  

5. Ak vydá prijímajúca vysoká škola potvrdenie o absolvovaní predmetov v kreditovom systéme 
inom ako ECTS, na základe podkladov z prijímacej vysokej školy prodekan pre pedagogiku určí 
počet prenesených kreditov  napríklad porovnaním hodinovej výmery absolvovaného štúdia. 
Obdobným spôsobom sa postupuje i pri započítavaní výsledných hodnotení ukončených 
predmetov. 

6. V prípade zahraničnej mobility predkladá študent potvrdenia o absolvovanom štúdiu v origináli na 
zahraničné oddelenie a jednu kópiu overenú zahraničným oddelením resp. koordinátorom 
mobility  aj na študijné oddelenie. Potvrdenie má predpísanú formu a obsahuje zhrnutie celého 
štúdia.  

7. Pred zápisom na štúdium na zahraničnej univerzite predkladá na posúdenie garantovi  
bilaterálnej zmluvy a prodekanovi pre pedagogiku ako súčasť návrhu Dohody o obsahu štúdia 
a návrh na uznanie vzájomnej ekvivalencie predmetov študijného plánu mobility a študijného 
plánu študenta na FA STU. Pri uznávaní predmetov zo štúdia na inej vysokej škole podľa ods. 1 
sa akceptuje skutočnosť, že tieto musia byť primerane ekvivalentné s predmetmi študijného 
programu, ktorý študent študuje na FA STU.  

8. Kredity z inej vysokej školy spravidla nahrádzajú kredity za absolvovanie povinných, povinne 
voliteľných a výberových predmetov.  

9. Záverečné práce na FA STU nie je možné absolvovať formou prenosu kreditov. 
10. Študent, ktorý absolvuje časť štúdia na zahraničnej vysokej škole pri splnení formálnych 

náležitostí uvedených v čl. 2,3,4, zostáva v zmysle Študijného poriadku FA STU čl. 7, ods. 3, 
naďalej študentom FA STU. 

11. Štúdium realizované v rámci európskych vzdelávacích programov, ako aj bilaterálnych dohôd na 
zahraničných vysokých školách, realizované podľa ods. 2, bude študentovi uznané v rozsahu a 
súlade so zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov (vrátane hodnotenia a priznaných kreditov).  Ak 
študent absolvuje štúdium na zahraničných vysokých školách v rámci programov Erasmus+, v 
programe Ceepus a v rámci ďalších programov Európskej únie alebo v rámci pobytov 
poskytovaných SAIA MŠ SR, bilaterálnych dohôd, vzdelávacích programov organizovaných STU 
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v Bratislave alebo univerzitami v Európskej únii, obsah štúdia musí byť v primeranom rozsahu 
totožný s obsahom štúdia daného študijného programu na FA STU. 

12. Predpokladom pre uznanie štúdia podľa ods. 11 je, že študent získa počas tohto štúdia taký 
počet kreditov na FA STU v Bratislave, ktoré zodpovedajú štandardnej záťaži za jeden 
akademický rok podľa článku 9, ods. 4 Študijného poriadku FA STU, vrátane predpísaného počtu 
skúšok a zápočtov zodpovedajúcemu tejto štandardnej záťaži podľa odporúčaného študijného 
plánu príslušného študijného programu. Ak študent absolvuje štúdium na zahraničných vysokých 
školách v rámci programov Erasmus+, v programe Ceepus a v rámci ďalších programov 
Európskej únie alebo v rámci pobytov poskytovaných SAIA MŠ SR, bilaterálnych dohôd, 
vzdelávacích programov organizovaných STU v Bratislave alebo univerzitami v Európskej únii, 
uzná mu FA STU v Bratislave štúdium v zahraničí a započíta mu kredity získané počas 
študijného pobytu v súlade so zmluvou o štúdiu. 

13. Študent, ktorý má záujem absolvovať štúdium podľa článku 10 a 11, je povinný pred 
vycestovaním odkonzultovať s prodekanom pre pedagogickú činnosť svoj študijný plán 
realizovaný na zahraničnej vysokej škole, ako aj podmienky, na základe ktorých mu bude 
štúdium v zahraničí uznané na FA STU. Rovnako je povinný prekonzultovať a potvrdiť aj všetky 
zmeny študijného plánu v zahraničí, ktoré vznikli počas štúdia na zahraničnej vysokej škole. 

 
Čl. 2 

Uznávanie celého štúdia absolvovaného v krajinách mimo EÚ a uznávanie častí štúdia 
 

1. K uznávaniu celého štúdia absolvovaného v krajinách mimo EÚ formou nostrifikácie sa vyjadruje 
garant študijného programu a príslušný prodekan pre pedagogickú činnosť.  Na základe jeho 
vyjadrenia dekan vydá potvrdenie, či sú štúdium a diplom ekvivalentné so štúdiom a diplomom za 
štúdium na FA STU. Okrem štandardných dokladov (diplom, výpis absolvovaných predmetov) 
môže fakulta žiadať aj ďalšie doplňujúce informácie (sylaby, portfólio...). 

2. Študent môže požiadať o uznanie časti štúdia ktoré absolvoval na FA STU pred prijatím, alebo 
na inej vysokej škole.  

3. O uznanie časti štúdia podľa  ods. 2 musí študent požiadať najneskôr tri týždne pred začiatkom 
výučby akademického roka. K žiadosti prikladá aj tabuľku absolvovaných a uznávaných 
predmetov a originál výpisu absolvovaných predmetov predošlého štúdia. 

4. Uznané môžu byť len  predmety, od ktorých absolvovania neuplynulo viac ako 5 rokov. 
Z uznávania sú vylúčené úspešne ukončené predmety s klasifikačným stupňom D a horším. 

5. Dekan môže určiť predmety, ktorých uznanie posúdi garant študijného programu. Predmety 
z predošlého štúdia na FA STU, ktoré boli ukončené klasifikačným stupňom A až C, uznáva 
dekan po predchádzajúcom vyjadrení garanta predmetu, v prípade potreby určí predmety, ktoré 
posúdi garant študijného programu. 

6. Pri uznávaní predmetu  môže fakulta vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doplňujúce informácie, napr. 
sylabus predmetu, ukážku práce, portfólio a podobne. 

7. Uznávanie organizuje prodekan tak, aby bolo ukončené najneskôr do konca prvého týždňa 
výučby. 
 
 
 

V Bratislave, 16.06.2014 
        doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., v .r. 

                                                                                                                 dekanka  FA STU 


