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Meno a priezvisko študenta:   Rok štúdia:    Študijný program:   

Adresa trvalého pobytu:    

Telefón:    Email:   

Uznanie predmetov absolvovaných na VŠ/fakulte:  v akad. roku:   
 

Uznanie absolvovaných predmetov 
kredity a hodnotenia 

Upozornenie 
V zmysle čl. 19 Študijného poriadku Farmaceutickej fakulty UK (ďalej len „ŠP“) študent môže písomne požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, kreditov a známok, 
z predchádzajúceho neukončeného štúdia ak od ich získania neuplynuli viac 4 roky bakalárskeho štúdia a viac ako 5 rokov v spojenom 1.a 2. stupni magisterského 
štúdia, a to najneskôr pred dňom začiatku výučby zimného semestra. K žiadosti je potrebné predložiť potvrdený výpis a hodnotenie absolvovaných predmetov a sylaby 
predmetov. O uznaní predmetov, kreditov a známok rozhoduje dekan na základe vyjadrenia garanta príslušného študijného programu, pričom v ak. roku si študent môže 
dať uznať predmety v max. hodnote 50 kreditov. Zároveň študent musí, v zmysle ŠP absolvovať v každom ak. roku (s výnimkou posledného) predmety v hodnote 40 
kreditov, na ktorých výučbe sa bude aktívne zúčastňovať.  
Rektor môže udeliť výnimku z uznania maximálnej hodnoty kreditov na základe návrhu dekana fakulty. 

Uznávaný predmet     (vyplní študent) Uznať ako predmet   (vyplní študent) Vyjadrenie 
garanta predmetu/ štúdia 

(hodiace sa označte, 
dátum, podpis) 

Rozhodnutie 
dekana 

prodekana 
Názov predmetu a meno 

vyučujúceho 
Rozsah 
výučby 

ECTS 
Hodnotenie 

a dátum 
absolvovania 

Názov predmetu 
Rozsah 
výučby 

ECTS Klasif. 

        Absolvovaný predmet plne 
nepokrýva/pokrýva obsah 
predmetu 
Predmet : uznať – neuznať 
Dátum:                  Podpis: 

uznávam  
neuznávam  

 

        Absolvovaný predmet plne 
nepokrýva/pokrýva obsah 
predmetu 
Predmet : uznať – neuznať 
Dátum:                  Podpis: 

uznávam  
neuznávam  
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Uznávaný predmet     (vyplní študent) Uznať ako predmet   (vyplní študent) Vyjadrenie 
garanta predmetu/ štúdia 

(hodiace sa označte, 
dátum, podpis) 

Rozhodnutie 
dekana 

prodekana 
Názov predmetu a meno 

vyučujúceho 
Rozsah 
výučby 

ECTS 
Hodnotenie 

a dátum 
absolvovania 

Názov predmetu 
Rozsah 
výučby 

ECTS Klasif. 

        Absolvovaný predmet plne 
nepokrýva/pokrýva obsah 
predmetu 
Predmet : uznať – neuznať 
Dátum:                  Podpis: 

uznávam  
neuznávam  
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nepokrýva/pokrýva obsah 
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        Absolvovaný predmet plne 
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K žiadosti je potrebné priložiť „Výkaz o plnení študijných povinností“, sylabus predmetov resp. informačný list predmetu. Všetky materiály musia 
mať podpis oprávnenej osoby a pečiatku vysokej školy, ktorá doklad vydala. Z dokladov musí byť jednoznačné, že patria žiadateľovi. 
 
 
V Bratislave dňa:      
 podpis študenta 
 
 

  
 

Vyjadrenie dekana (prodekana):   schvaľujem 
  neschvaľujem 
 
 
Odôvodnenie v prípade neschválenia:  
 
 
 
V Bratislave dňa:      
 podpis, pečiatka 

 
 

SÚHLASÍM SO ZÁPISOM HODNOTENIA DO AIS2 REFERENTOM ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA 


