Výklad Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach (ŠP TUKE)
Preambula
Všetky práva a povinnosti poslucháčov TUKE a teda aj poslucháčov ÚRT, resp.
poslucháčov tých predmetov, ktoré zabezpečuje ÚRT HF sú definované Vnútorným
predpisom TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE. Študijný poriadok je
uverejnený na internetovej stránke http://www.astu.tuke.sk/statut.shtml.
Pravidlá
Dochádzka
Účasť študentov na cvičeniach, seminároch a exkurziách je povinná. Pre poslucháčov
Bc. a Ing. štúdia študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov (ďalej SaRO)
sú povinné aj všetky prednášky zabezpečované ÚRT. Povinnosť navštevovať prednášky,
ktoré zabezpečujú iné pracoviská HF, resp. TUKE je v kompetencii vyučujúcich týchto
predmetov (§14 odst. 4 ŠP TUKE).
Študent študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov je povinný absolvovať
cvičenia, semináre a prednášky v plnom rozsahu, z toho minimálne 75 % v riadnych
termínoch. 25 % absenciu, t.z. v jednom semestri neúčasť 3x, musí študent nahradiť. Formu
náhrady určí učiteľ.
Za závažné dôvody sa považuje práceneschopnosť, reprezentácia fakulty, univerzity
alebo republiky, nutná starostlivosť o vlastné dieťa v prípade nemoci a mimoriadne osobné
alebo rodinné dôvody (svadba, pohreb, a pod.).
Výklad:
1. Medzi závažné dôvody neúčasti na povinnej výučbe nepatrí písomka, cvičenie, skúška
a pod. z iného predmetu na vlastnom či inom ústave.
2. Mimoriadne osobné alebo rodinné dôvody – napr. svadba, pohreb – sa týka najbližších
príbuzných, resp. študenta osobne, t.j. vlastná svadba.
3. Ospravedlnenie je treba doručiť na prvom cvičení po ukončení dôvodu neúčasti, napr. na
prvom cvičení po ukončení práceneschopnosti - vyplýva zo Zákonníka práce - pokiaľ nie,
neúčasť sa považuje za Absenciu.
4. Formu náhrady neúčasti na povinnej výučbe určí vyučujúci.
• náhrada s inou ŠS (po dohode s vedúcim výučby)
• zadanie referátu, výpočty a pod., viď nasledovný odstavec
5. Nie je povolená samovoľná náhrada výučby s inými študijnými skupinami, alebo v iných
termínoch. Takýto prípad treba vždy konzultovať, pokiaľ možno vopred. Zároveň takýto
prípad nesmie odporovať iným bodom študijného poriadku.
Priebežná kontrola štúdia
Maximálny počet bodov, ktorý poslucháč môže za predmet získať v jednom semestri
je 100 v delení 70 bodov za skúšku a 30 bodov za zápočet. Ďalšie vnútorné delenie bodov v
rámci získania zápočtu a skúšky je v právomoci príslušného učiteľa.
Priebežné kontroly: určí učiteľ a môže to byť:
• písomná previerka,
• rôzne druhy testov,
• náhodné previerky prípravy študenta na danú problematiku experimentálneho
cvičenia,
• zadávanie rôznych domácich študijných úloh a písomných prác,
• spracovanie výpočtu,
• vykonanie a vyhodnotenie experimentu,
• vytvorenie programu,
• vypracovanie referátu,
• projektu a pod. (§14 odst. 6 ŠP TUKE).

Nepripravenosť na akýkoľvek druh výučby môže mať za následok vykázanie z
cvičenia a nevyhnutnú náhradu cvičenia, prípadne iné následky, ako to vyplýva z výkladu
študijného poriadku pre absencie na výučbe.
Nedodržanie dochvíľnosti na začiatok výučby môže mať za následok vykázanie z
výučby zo všetkými následkami.
Referát nie je protokol z cvičenia !
Študent má právo každú z uvedených priebežných kontrol jedenkrát opakovať.
Opakovanie a obhajoba sa musí uskutočniť v rámci výučby v termíne určenom učiteľom.
Pokiaľ nebude splnená táto povinnosť ani v opravnom termíne, presúva sa do
zápočtového týždňa (1x !), resp. nebude poslucháčovi udelený zápočet. V prípade kreditných
písomiek však po nezískaní dostatočného počtu bodov v opravnej písomke sa neudeľuje
zápočet bez možnosti ďalšej opravy.
Počas semestra sa v jednom predmete konajú jedna alebo dve kreditné písomky podľa
rozhodnutia garanta predmetu, pokiaľ tomu nebráni vyššia moc. V každej písomke musí
poslucháč získať nadpolovičný počet celých bodov zo stanovených pre písomku. Ako body sa
udeľujú len celé čísla, žiadne zlomky.
Protokol (písomná časť praktického cvičenia) musí byť odovzdaný a obhájený.
Odovzdaný znamená, že spĺňa všetky formálne náležitosti po obsahovej aj vecnej stránke,
najmä že má zmysluplné závery.
Obhájený znamená, že každý riešiteľ úlohy na cvičení musí sám za seba obhájiť protokol
(t.j. uspokojivo odpovedať na prípadné otázky učiteľa), v opačnom prípade sa neuznáva.
Všetky opakované kontroly súuž len za znížený počet bodov! (§14 odst. 4 ŠP TUKE)
Na praktických cvičeniach musí poslucháč vystupovať aktívne v zmysle študijných
predpisov a musí dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy, čo potvrdil svojim
podpisom. Povinnosť nosiť na praktickom cvičení pracovný plášť a ochranné prostriedky,
udržiavanie poriadku a disciplíny vyplýva z Bezpečnostných predpisov. V prípade ich
neplnenia a/alebo nedodržiavania príkazov cvičiaceho, alebo nedostatočných vedomostí bude
z cvičenia vykázaný so všetkými následkami. Zvlášť upozorňujeme na to, že žiadnu formu
výučby nie je možné absolvovať pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok.
Toto sa týka aj liečiv, hoci by to bolo aj predpísané lekárom !
„Bakalársky projekt“ a „Diplomové praktikum“ v rozvrhu je iba právne zabezpečený
termín stretnutia učiteľa a študenta a slúži na konzultácie. Je však súčasťou riadnej výučby
a teda je to jej povinná časť. Experimentálne práce a spracovanie výsledkov diplomant
realizuje mimo výučby a po dohovore s vedúcim DP. Riešenie DP v letnom semestri 2.
ročníka Ing. je tak isto povinná súčasť výučby a pokiaľ nedôjde k osobitnému dohovoru s
vedúcim DP, realizuje sa na pracovisku v priebehu letného semestra až po odovzdanie DP. V
opačnom prípade nebude diplomové praktikum uznané a diplomant nebude pripustený k
obhajobe DP.
Neoddeliteľnou súčasťou bakalárskeho projektu a diplomového praktika je účasť na
ústavnom kole ŠVOK. Neospravedlnená neúčasť (v zmysle závažných dôvodov, viď vyššie)
má za následok neudelenie zápočtu z Bakalárskeho projektu resp. Diplomového praktika,
alebo nesplnenie podmienok na odovzdanie Bakalárskej resp. Diplomovej práce.
Pri opakovaní ročníka sa zápočet neuznáva automaticky, ale len po konzultácii s
garantom predmetu. Maximálny súhrnný počet bodov za cvičenia je 30. Základným
predpokladom pre uznanie zápočtu z minulého roku, pokiaľ bol tento udelený pri opakovaní
ročníka je dosiahnutie 26 a viac bodov(§14 odst. 4 ŠP TUKE). Neznamená to však
automatické uznanie zápočtu. Vedúci cvičenia, resp. garant predmetu, študijného programu
alebo vedúci pracoviska rozhodnú o ďalších nutných podmienkach pre uznanie takéhoto
zápočtu.

V prípade, že študent má po úspešne vykonanej skúške záujem o opravu dosiahnutého
hodnotenia, môže tak učiniť iba po ústnej dohode so skúšajúcim. Platí to pre všetky predmety,
garantované ÚRT.
Vo všetkých problematických prípadoch má študent právo odvolať sa do troch dní v
postupnosti: u garanta študijného programu a riaditeľa ústavu, ktorého rozhodnutie je konečné
(§14 odst. 11 ŠP TUKE). Po tomto termíne neplatia žiadne reklamácie.
Obzvlášť upozorňujem na fakt, že podľa §16 odst. 19 ŠP TUKE má študent oproti
minulosti právo len na jeden opravný termín!
Odporúčam znovu pozorne si prečítať a naštudovať Študijný poriadok TUKE,
najmä §10 – §18.
Obzvlášť odporúčam študentom aktívne sa zúčastňovať Tútorialu, ktorý je plánovaný
v rozvrhu hodín a na ktorom sa budú všetky otázky študentov konzultovať.
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