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Tento dokument má charakter riadenej dokumentácie a podlieha zmenovému konaniu. 
Je duševným majetkom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Neriadené 
kopírovanie a rozširovanie je zakázané.  

 
Originál podpísanej smernice o postupe pri úprave študijného programu na Filozofickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku č. S-FFKU-4 zo dňa 10. 7. 2020 je uložený a k 
nahliadnutiu prístupný na sekretariáte dekana FF KU v Ružomberku. 
 
 

 
 
 

  Platí od:  10. 7. 2020 Účinnosť od:  30. 7. 2020 

 Titul, meno, priezvisko Funkcia Dátum Podpis 

Správca: Ivan Koniar, PhD. 
prodekan pre vzdelávanie 
a výchovu  FF KU 

  

Schválil a vydal: doc. Marek Babic, PhD.  dekan FF KU   
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NA FILOZOFICKEJ FAKULTE  

KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 
 
 

 
Názov dokumentu: Smernica o potupe pri úprave študijného programu na Filozofickej 

fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Verzia: 1 
Dátum vydania: 10. 7. 2020 
Status: VEREJNÝ 

 
 
 

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval: Ivan Koniar, PhD.   
Schválil a vydal: doc. Mgr. Marek Babic, PhD.   
 
 
 
 
 
 
 
História dokumentu 
V tejto časti sú zaznamenané údaje o histórii tvorby dokumentu pre prípad potreby jeho 
prepracovania a opätovného schválenia a distribuovania. 

 
Číslo verzie Platné Komentár (dôvod  zmeny alebo aktualizácie) 

Od Do 
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V zmysle § 2 písm. g) zákona 269/2018 Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského 
vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa úpravou študijného 
programu rozumie doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne 
voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava 
informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu okrem 
aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej literatúry alebo hodnotenia predmetu. 
 

Článok 1 
Postup a pravidlá úpravy študijných programov 

 
1. Úpravu študijného programu navrhuje garant príslušného študijného programu. 

Upravovať možno len študijný program, ktorý má priznané práva bez časového 
obmedzenia, ale nie odstránením časového obmedzenia v zmysle prechodných 
ustanovení podľa § 35 ods. 5 zákona 269/2018 Z. z. Písomný návrh na úpravu 
študijného programu sa podáva na sekretariát dekana, a to najneskôr 14 dní pred 
začiatkom akademického roka, od ktorého má byť úprava študijného programu 
účinná. 

 
2. Návrh úpravy študijného programu schvaľuje dekan po prerokovaní vo vedení 

fakulty a so zástupcami študentov. Dekan schváli návrh úpravy študijného 
programu, ak navrhovaná zmena je v súlade s kritériami akreditácie študijných 
programov vysokoškolského vzdelávania, na základe ktorých bol daný študijný 
program akreditovaný. 

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto smernica nadobúda účinnosť od 30. júla 2020. 
 

2. Táto smernica je platná a účinná do zavedenia vnútorného systému kvality KU 
v zmysle zákona 269/2018 Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a 
o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
V Ružomberku dňa 10. 7. 2020    doc. Mgr. Marek Babic, PhD., v. r.  
                  dekan FF KU 
 


