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INTERNÉ  OZNÁMENIE 

 

Podnikovohospodárska fakulta 

Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Dátum: 24.09.2018 

 Od:  Ing. Pavol Andrejovský, PhD., prodekan pre vzdelávanie 

 

 Pre: študentov všetkých foriem štúdia PHF EU v Košiciach, pedagógov  

 

Vec: Možnosť náhradného plnenia výučby pre študentov PHF EU  

 

Vychádzajúc zo schváleného Harmonogramu akademického roka 2018/2019, zo schválených 

odporúčaných plánov pre akademický rok 2018/2019, zo Zásad prijímania uchádzačov na II. 

stupeň štúdia, zo Študijného poriadku EU v Bratislave, ako aj z dôvodu žiadostí študentov, 

ktorí majú opakovane zapísaný predmet a študentov, ktorým boli pridelené diferenčné skúšky v 

rozsahu stanovenom dekanom fakulty, vám oznamujem na základe rozhodnutia dekana v 

akademickom roku 2018/2019 nasledovné:  

Všetkým študentom umožňujeme náhradné plnenie výučby na pedagogickom pracovisku v 

Michalovciach, ako aj v sídle PHF EU v Košiciach aj s externou formou štúdia (pre študentov, 

ktorým podmienky tvorby rozvrhu neumožnili akceptovať individuálne požiadavky na rozvrh – 

prekryv predmetov a výučby najmä pri opakovane zapísaných predmetoch, diferenčných 

skúškach a pod.), tak aby študentom bolo umožnené zúčastňovať sa na vzdelávacích 

činnostiach. V odôvodnených prípadoch (predmet Cudzí jazyk I, II) aj v spolupráci s FAJ EU 

Bratislava (podľa usmernenia a  dohody príslušných prodekanov).  

Umožňujeme študentom externého štúdia zúčastňovať sa výučby aj na dennej forme štúdia ako 

možnosť doplnenia si nadobúdaných vedomostí a zručností. Študent je povinný oznámiť 

príslušnému vyučujúcemu túto možnosť plnenia náhradnej výučby. 

Študentom bude umožnené náhradné plnenie a získanie kreditov navrhovaným spôsobom, 

štandardná záťaž je vyjadrená v kreditoch stanovená v informačných listoch a projektoch 

predmetu, požiadavky študent je povinný akceptovať, vrátane náhradného plnenia v zmysle 

študijných predpisov aj na základe stanovenia náhradného plnenia vedúcim príslušnej katedry, 

ktorá zabezpečuje daný predmet.  

Kolégium dekana v predchádzajúcom období prijalo stanovisko - umožniť študentom náhradné 

plnenie na pracovisku v Michalovciach, ako aj na v sídle PHF EU v Košiciach v rámci 

kapacitných možností fakulty a naďalej toto stanovisko trvá.  

Upozorňujem na nový Študijný poriadok EU Bratislava účinný od 1.9.2017, ktorý je študentom 

prístupný na stránkach univerzity ako aj fakulty. Tento je nutné dodržiavať. Účasť na 

vybraných vzdelávacích činnostiach je povinná. Toto odporúčanie platí do ukončenia výučby 

predmetu príslušného semestra akademického roka 2018/2019.  

 

 
                                                                                                     Ing. Pavol Andrejovský, PhD.                                     

prodekan pre vzdelávanie 




