pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva
študentom od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred začatím tohto
akademického roka neoznámi písomne fakulte, že svoj zápis zrušil. Zrušenie zápisu do tohto
termínu ruší aj povinnosť uhrádzať školné.
(2)

Študent prestane byť študentom dňom skončenia štúdia podľa zákona a štatútu fakulty.

(3) Ak študent študuje bakalársky študijný program alebo magisterský študijný program
dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť za každý ďalší rok štúdia ročné
školné. Podmienky a spôsob platenia školného upravuje zákon a vnútorný predpis univerzity.

Čl. 7

Práva študenta fakulty
Študentovi patrí právo najmä
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu a požiadať v odôvodnených
prípadoch dekana fakulty o fakultatívnu účasť na praktických cvičeniach,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil podmienky určené študijným
programom alebo študijným poriadkom univerzity a fakulty,
d) v rámci obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom, ako aj
materiálno-technickými a personálnymi možnosťami fakulty, zvoliť si tempo štúdia, poradie
absolvovania predmetov pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti,
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí a
požiadať v odôvodnených prípadoch dekana fakulty o vykonanie skúšky mimo skúškového
obdobia,
f) zúčastňovať sa na vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých študentských združení pôsobiacich na
akademickej pôde univerzity a fakulty,
h) najmenej raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa ku kvalite
výučby a učiteľom,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j) na informačné a poradenské služby, súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia
absolventov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona rozhodnúť sa,
v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezodplatne, ak
má na bezodplatné vysokoškolské štúdium nárok,
l) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého
študijného odboru,
m) zúčastňovať sa na samospráve fakulty a univerzity.

Čl. 8

Povinnosti študenta fakulty a disciplinárne opatrenia
(1) Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo zákona, z príslušného študijného programu a
študijného poriadku fakulty a univerzity.
(2)

Študent je povinný

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy univerzity a fakulty,

b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby univerzity a fakulty,
c) uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona a vnútorného predpisu univerzity
a fakulty a pravdivo uviesť skutočnosti, rozhodujúce pre ich určenie,
d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora univerzity, dekana fakulty alebo nimi
povereného zamestnanca na prerokovanie otázok súvisiacich s jeho právami a povinnosťami a
týkajúcich sa jeho štúdia,
f) písomne oznámiť fakulte rozhodnutie podľa čl. 7 písm. k) tohto študijného poriadku do 30.
septembra príslušného akademického roka,
g) mať preukaz študenta vydaný podľa zákona.
(3) Zavinené porušenie zákona, štatútu univerzity, štatútu fakulty alebo iných vnútorných
predpisov univerzity alebo fakulty alebo porušenie verejného poriadku sa považuje za disciplinárny
priestupok.
(4)

Za disciplinárny priestupok možno študentovi uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení

a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok,
podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,

pri dodržaní, ktorých bude

c) vylúčenie zo štúdia.
(5) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok.
Premlčacia lehota neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani počas prerušenia štúdia.
(6) Podmienky ukladania disciplinárnych opatrení podrobnejšie upravuje zákon a vnútorné
predpisy univerzity.

TRETIA ČASŤ
ŠTÚDIUM V BAKALÁRSKOM, MAGISTERSKOM
A DOKTORANDSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
Čl. 9

Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia v odbore právo je na
fakulte založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie
a prenos kreditov. Prostredníctvom kreditov umožňuje hodnotiť študentovu záťaž spojenú
s absolvovaním predmetov, v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
(2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce
potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. Štandardná záťaž študenta za
akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30
kreditov. Štandardná záťaž študenta za akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená
počtom najviac 48 kreditov, v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného
programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie.
(3) Študent získa kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné
v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(4) Kredity získané za absolvovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú. Jednou
z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej etape štúdia je získanie
potrebného počtu kreditov v stanovenej štruktúre podľa študijného programu.

