
ZÁSADY UZNÁVANIA ŠTÚDIA ŠTUDENTOV NHF EU V ZAHRANIČÍ 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a s vyhláškou č. 238/2005 Z. z. o postupe o uznávaní dokladov           

o vzdelaní, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave ( ďalej len NHF) uznáva doklady               

o štúdiu, ktoré (úplne alebo čiastočne) zodpovedajú štúdiu rovnakého alebo podobného študijného odboru, aký 

poskytuje NHF na základe zásad uznania štúdia v zahraničí študentov NHF. 

 

APLIKÁCIA EURÓPSKEHO SYSTÉMU TRANSFERU KREDITOV 

Článok 1 - Úvodné ustanovenia 

V súlade s § 62 zákona o VŠ, ktorý stanovuje zavedenie kreditového systému štúdia na slovenské vysoké školy     

a Európskym systémom prenosu kreditov (ECTS), ktorý Európska komisia vyvinula s cieľom pomôcť študentom čo 

najjednoduchšie realizovať a zužitkovať ich štúdium na európskych univerzitách, NHF v rámci integrálnej súčasti 

výučby európskych vzdelávacích programov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, adaptuje podmienky a postup 

pri transfere kreditov získaných študentmi na zahraničných študijných pobytoch a odborných stážach. 

Článok 2 - Cieľ uznania študijných výsledkov z inej vzdelávacej inštitúcie v zahraničí 

Cieľom systému ECTS je navzájom prepojiť európske vzdelávacie inštitúcie a podporiť objektívnosť obsahu ich 

vzdelávania i hodnotenia výsledkov štúdia. Pomocou spoločne akceptovaných ukazovateľov - kreditov dovoľuje 

uznávať študijné výsledky získané na inej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí za porovnateľné obdobie štúdia. 

 

PODMIENKY UZNÁVANIA VÝSLEDKOV ZAHRANI ČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 

Článok 3 - Kompetencia uznania dokladov o štúdiu 

Právomoc a zodpovednosť uznať pobyt študenta v zahraničí má Prodekan/ka pre zahraničné vzťahy (ďalej len 

„prodekan/ka“). 

Článok 4 - Obsah uznávaných dokladov o štúdiu 

Na základe týchto zásad môže prodekan/ka uznávať doklady o štúdiu/odbornej stáži, ktoré dokumentujú 

absolvovanie štúdia/odbornej stáže, (úplne alebo čiastočne), ktoré zodpovedajú štúdiu rovnakého alebo podobného 

študijného programu, aký je akreditovaný a vyučovaný na NHF. 

Článok 5 - Vzdelávacie programy Európskej únie, pobyty SAIA MŠVVaŠ SR, bilaterálne dohody, vzdelávacie 

programy organizované Ekonomickou univerzitou v Bratislave 

a univerzitami v Európskej únii 

1. Tieto podmienky sa uplatňujú za predpokladu, ak je študent vyslaný v rámci programov ERASMUS +, CEEPUS 

a ďalších programov Európskej únie, v rámci pobytov SAIA MŠVVaŠ SR, bilaterálnych dohôd, vzdelávacích 

programov organizovaných Ekonomickou univerzitou v Bratislave, univerzitami v Európskej únii a podobne. 

2. Výsledky študijného pobytu/odbornej stáže v zahraničí budú uznané a nahradia porovnateľné obdobie štúdia na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave za predpokladu splnenia všeobecnej podmienky získania 30 ECTS kreditov 

alebo vykonaných skúšok z piatich predmetov (mimo jazykových kurzov) počas študijného pobytu v zahraničí            

v porovnaní s predmetmi v relevantnom semestri na NHF. 

3. Študent pred vycestovaním na študijný pobyt/odbornú stáž v zahraničí musí mať prodekanom/kankou schválený 

študijný plán, Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia z dôvodu študijného pobytu v zahraničí, Zmluvu o štúdiu (Learning 

Agreement for Studies) / Pracovný plán stáže (Learning Agreement Traineeships) realizovaný v zahraničí, ako aj 

podmienky, na základe ktorých mu bude študijný pobyt v zahraničí uznaný. 



4. Študent, ktorému sa nenájde zhoda pri všetkých predmetoch a bude musieť absolvovať skúšky z niektorých 

predmetov na NHF EU v BA po príchode zo študijného pobytu, je povinný oznámiť túto skutočnosť 

vyučujúcemu/skúšajúcemu predmetu a dohodnúť sa na možnostiach termínoch (termínov a podmienkach) skúšky 

pred vycestovaním na zahraničný študijný pobyt. Ak zistí študent až počas študijného pobytu , že bude musieť 

absolvovať skúšky z niektorých predmetov na NHF EU v BA po príchode zo študijného pobytu (napríklad pre 

neotvorenie zvoleného predmetu), je povinný oznámiť túto skutočnosť vyučujúcemu predmetu a dohodnúť sa na 

možnostiach termínu skúšky najneskôr tri týždne od zistenia danej skutočnosti. 

5. Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Zmluve o štúdiu/Pracovnom pláne stáže, ktoré študent zistí po príchode na 

prijímajúcu VŠ/do prijímajúceho podniku, musia byť prodekanom/ prodekankou schválené a formálne 

zdokumentované do jedného mesiaca po príchode študenta na hosťujúcu VŠ/podnik. Ďalšie nevyhnutné zmeny, 

musia byť formálne odsúhlasené čo najrýchlejšie všetkými troma stranami. 

6. V prípade, že predmetom programu je odborná stáž, prodekan/ka uzná účasť študenta na povinnej praxi                  

v podniku v relevantnom semestri. 

7. Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na zápočet z diplomového/bakalárskeho seminára a záverečnej 

práce. Študent si vopred musí dohodnúť s príslušným učiteľom podmienky absolvovania 

diplomového/bakalárskeho seminára a realizácie počas trvania študijného pobytu v zahraničí korešpondenčnou 

formou. 

8. Pokiaľ študent absolvuje na zahraničnej VŠ obdobie štúdia kratšie ako semester bude mu takisto plne uznané   

a substituuje neprítomnosť študenta počas porovnateľného obdobia štúdia na NHF, pokiaľ spĺňa podmienky vyššie 

uvedeného bodu 2. 

Článok 6 - Ďalšie ekvivalentné, príp. neekvivalentné študijné programy absolvované v zahraničí 

1. Tieto podmienky sa uplatňujú za predpokladu, ak je študent vyslaný v rámci ďalších ekvivalentných, príp. 

neekvivalentných študijných programov absolvovaných v zahraničí, mimo programov uvedených v Článku 5 v bode  

2. Ak chce študent absolvovať študijný pobyt uvedený v bode 1., študent je povinný predložiť potvrdenie zo 

Strediska pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní, že štúdium na zahraničnej VŠ je ekvivalentné vysokoškolskému 

štúdiu v SR. 

3. Ďalšie podmienky upravuje Článok 5 v bode 2 až 8. 

4. V prípade neekvivalentnosti študent môže požiadať len o prerušenie štúdia. 

 

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELÁVANÍ A VÝSLEDKOV ZAHRANI ČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 

Článok 7 - Žiadosť o uznanie dokladov 

1. Študentom, ktorí absolvovali skúšku na niektorej VŠ/odbornú prax v podniku v zahraničí, môže byť na základe 

žiadosti podanej najneskôr do 30 dní po návrate zo štúdia/odbornej stáže v zahraničí vykonaná uznanie skúšok      

a podnikom vystaveného výpisu výsledkov stáže a následne priznaný príslušný počet kreditov. 

2. O uznanie skúšok/odbornej prax možno žiadať len na základe originálu oficiálneho Výpisu výsledkov za 

predmety/hodnotenia podniku, ktoré má študent podľa riadneho študijného plánu absolvovať v tom roku, v ktorom 

sa súbežne realizuje zahraničný študijný pobyt. 

3. Žiadosť o uznanie dokladov obsahuje: 

a) výkazu o štúdiu (Letter of Confirmation) alebo iných dokladov o vykonaných skúškach v zahraničí potvrdených 

zahraničnou VŠ spolu /Výpisu výsledkov hodnotenia podniku 

b) prevodník lokálnej hodnotiacej stupnice zahraničnej VŠ na ECTS bodové hodnotenie 

c) doklad o uznaní štúdia na zahraničnej VŠ (Proof of Recognition) 

 



Článok 8 - Rozhodnutie o uznaní dokladov 

1. O uznaní výsledkov má dekan resp. prodekan/ka právo rozhodnúť do 30 dní od predloženia žiadosti o uznanie 

dokladov. V prípade súhlasu vydá prodekan/ka doklad o uznaní štúdia/odbornej stáže (Proof of Recognition)              

a potvrdenie o uznaní štúdia v zahraničí. 

2. Ak nastane prípad, že študent požiada len o potvrdenie absolvovania štúdia v zahraničí (bez uznania výsledkov 

s hodnotením), je povinný predložiť prodekanovi/kanke po ukončení tohto štúdia overenú originál potvrdenia 

zahraničnej VŠ, s údajom o dĺžke trvania štúdia v zahraničí. Prodekan/ka vydá takému študentovi po ukončení 

štúdia v zahraničí potvrdenie o absolvovaní tohto štúdia. 

3. Evidencia Potvrdení o uznaní štúdia je vedená súbežne na študijnom oddelení a referáte zahraničných vzťahov 

NHF. Doklady a agenda, na základe ktorej sa uznanie uskutočňuje, sa uchovávajú na študijnom oddelení NHF. 

 

ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA 

Uvedené zásady sú záväzné pre všetkých študentov NHF a učiteľov, ktorí zabezpečujú výučbu na NHF odo dňa 

ich schválenia v Akademickom senáte NHF. 

Prerokovalo a schválilo Kolégium dekana Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave dňa 26.8.2015 

Prerokoval a schválil Akademický senát Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave dňa 23.10.2015 

 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik 

dekan NHF EU 

 

doc. Ing. Zubaľová Alena, PhD. 

predsedníčka AF NHF EU 

 

PRÍLOHY: 

 Príloha 1 - Learning Agreement for Studies 

 Príloha 2 - Learning Agreement for Traineeship 

 Príloha 3 - Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia z dôvodu študijného pobytu v zahraničí 

 Príloha 4 - Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov na zahraničnej VŠ 

 Príloha 5 - Doklad o uznaní štúdia na zahraničnej VŠ (Proof of Recognition) 

 

Všetky prílohy nájdete v časti: Súbory na stiahnutie. 

 


