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ORGANIZAČNÉ USMERNENIE O UZNÁVANÍ  KREDITOV A HODNOTENÍ 

ZÍSKANÝCH V PREDOŠLOM ŠTÚDIU 

 
1. Organizačné usmernenie sa týka uznávania kreditov a hodnotenia predmetov študentov 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre získaných v predošlom štúdiu.  

2. O uznanie  absolvovaných predmetov, získaných kreditov a hodnotenia môže študent požiadať, 

ak: 

a) ide o povinný alebo povinne voliteľný alebo výberový predmet s rovnakým obsahom; 

b) hodnotenie predmetu bolo známkou A, B, C, Abs. (absolvoval). Predmety s hodnotením 

D, E, nemožno uznať; 

c) ide o predmety v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe a v rovnakom stupni 

štúdia. V magisterskom štúdiu nemožno uznať predmety absolvované v bakalárskom 

stupni štúdia; 

d) od absolvovania predmetu neuplynulo viac ako 5 rokov; 

e) v jednom akademickom roku možno uznať absolvovanie predmetov a kredity, ktoré 

zodpovedajú štandardnej záťaži študenta na jeden akademický rok. 

3. Uznávanie kreditov a hodnotenia sa realizuje na základe písomnej žiadosti študenta podanej na 

Študijnom oddelení PF UKF v Nitre. Žiadosť o uznanie hodnotenia sa podáva po zápise na daný 

akademický rok, najneskôr však 14 dní po začiatku semestra. 

4. K žiadosti študent doplní nasledovné prílohy: 

a) Zoznam predmetov, ktorých kredity a hodnotenie žiada uznať s uvedením predmetov 

zodpovedajúcich hodnoteným predmetom v aktuálnom študijnom programe (príloha k 

žiadosti); 

b) Výpis študijných výsledkov, napr. výpis hodnotenia z AIS, a pod., 

c) Sylabus predmetu, z ktorého kredity a hodnotenie žiada uznať (iba v prípade uznávania 

hodnotenia zo štúdia na inej VŠ); 

5. Dekan fakulty, na základe predložených vyjadrení garanta študijného programu, prodekana pre 

vzdelávanie, uzná, resp. neuzná absolvovanie predmetu a hodnotenie.  

6. Študent si všetky predmety, ktorých hodnotenie žiada uznať, pridá do zápisného listu príslušného 

semestra v AIS.  

7. Uznané hodnotenie k predmetom študijného plánu zapíše vo forme „uznaný predmet“ Študijné 

oddelenie PF UKF v Nitre. 

8. Uznané predmety sa nezapočítavajú do váženého študijného priemeru pri výpočte prospechového 

štipendia. 

9. U študentov doktorandského štúdia sa uznávanie jazykovej skúšky riadi čl. 11 ods. 9c Študijného 

poriadku doktorandského štúdia na PF UKF v Nitre.  

 

Organizačné usmernenie bolo schválené Kolégiom dekana PF UKF v Nitre na zasadnutí, ktoré sa 

konalo dňa 17. 9. 2019 

http://www.pf.ukf.sk/

