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METODICKÉ USMERNENIE č. 2/2023 
 

 o podmienkach zápisu študentov bakalárskych a inžinierskych 
študijných programoch do akademického roku 2023/2024 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom vydania tohto metodického usmernenia je spresnenie definovania podmienok na 
uzatvorenie roku štúdia a zápis do ďalšieho roku štúdia na SjF UNIZA. 

Článok 2 

Predmet metodického usmernenia 

v zmysle článku 12 ods. 2 Študijného poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na 
Žilinskej univerzite v Žiline, Referát pre vzdelávanie uzatvorí príslušný rok štúdia študentovi, u 
ktorého súčet počtu kreditov za predmety absolvované v danom roku štúdia nie je menší ako 
30 kreditov v dennej forme štúdia a 24 kreditov v externej forme štúdia. V odôvodnených 
prípadoch môže dekan rozhodnutím túto hodnotu znížiť.   

V zmysle článku 13 ods.1 sa do ďalšieho roku štúdia môže zapísať len ten študent, ktorý má 
uzatvorený predchádzajúci rok štúdia.  

V dennej forme štúdia je na zápis v opakovanom ročníku potrebné dosiahnuť                 
min. 30 kreditov za predmety zapísané v danom akademickom roku (vrátane kreditov za 
predmety, ktoré boli v danom akademickom roku študentovi uznané). Na zápis do vyššieho 
ročníka je potrebné dosiahnuť min. 45 kreditov za predmety zapísané v danom 
akademickom roku (vrátane kreditov za predmety, ktoré boli v danom akademickom roku 
študentovi uznané). 

V externej forme štúdia je na zápis v opakovanom ročníku potrebné dosiahnuť              
min. 24 kreditov za predmety zapísané v danom akademickom roku (vrátane kreditov za 
predmety, ktoré boli v danom akademickom roku študentovi uznané). Na zápis do vyššieho 
ročníka je potrebné dosiahnuť min. 30 kreditov za predmety zapísané v danom 
akademickom roku (vrátane kreditov za predmety, ktoré boli v danom akademickom roku 
študentovi uznané). 

O zápis môže študent požiadať Referát pre vzdelávanie SjF UNIZA aj elektronickou 
formou (e-mail.), najneskôr do 31.08. 2023. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

Metodického usmernenie nadobúda platnosť dňom podpisu dekanom a účinnosť dňom jeho 
zverejnenia. 
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