
Štúdium podľa INDIVIDUÁLNEHO ŠTUDIJNÉHO PLÁNU - usmernenie 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Štúdium podľa individuálneho študijného plánu je štúdium, v ktorom študent absolvuje jednotky 

študijného programu tak, že navštevuje určené formy výučby (prednášky, semináre, cvičenia) podľa 

usmernenia vyučujúcich.  

 

2. Požiadať o individuálny študijný plán v zmysle Študijného poriadku PF KU v Ružomberku môže 

študent bakalárskeho alebo magisterského študijného programu len v dennej forme štúdia od 

druhého ročníka štúdia – v bakalárskom aj magisterskom stupni. Študentom prvých ročníkov sa 

individuálny študijný plán môže poskytnúť len v prípade športovej reprezentácie na národnej úrovni 

a v opodstatnených  prípadoch študentovi so špecifickými potrebami.  

 

3. Na študenta študujúceho podľa individuálneho študijného plánu sa vzťahujú všetky ustanovenia 

Študijného poriadku PF KU v Ružomberku. 

 

Čl. 2 

Žiadosť o povolenie štúdia podľa IŠP 

1. Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu študent predkladá dekanovi 

fakulty na začiatku akademického roka, najneskôr do dňa zápisu (na akademický rok) alebo 

3 týždne pred začatím letného semestra (na letný semester). 

 

2. Štúdium podľa individuálneho študijného plánu môže povoliť dekan spravidla: 

a) študentke z dôvodu starostlivosti o maloleté dieťa (dieťa do 3 rokov) alebo študentke, 

u ktorej bolo diagnostikované rizikové tehotenstvo, 

b) študentovi, ktorý je reprezentantom vo významnom športovom odvetví 

c) študentovi, ktorý študuje na inej vysokej škole alebo fakulte, 

d) študentovi, ktorý má preukázateľne vážne zdravotné ťažkosti dlhodobého charakteru, 

e) študentovi, ktorý realizuje štúdium v zahraničí, 

f) študentovi, ktorému iné vážne dôvody bránia zúčastňovať sa na predpísaných formách 

výučby. 

Čl. 3 

Rozhodnutie o žiadosti 

1. Žiadosť schvaľuje dekan na základe vyjadrenia vedúceho katedry. 

 

2. Dekan môže štúdium podľa individuálneho študijného plánu zrušiť v akomkoľvek termíne počas 

semestra a to na písomnú žiadosť študenta, ale aj na návrh vedúceho katedry, ak si študent neplní 

stanovené študijné povinnosti v súlade s individuálnym študijným plánom. 

 

 

 



Čl. 4 

Individuálny študijný plán 

1. Po kladnom rozhodnutí dekana si študent vypracuje individuálny študijný plán na základe 

podmienok, ktoré mu určili vyučujúci jednotlivých predmetov (príloha). 

 

2. Individuálny študijný plán študent spracováva do 14 dní odo dňa rozhodnutia dekana v spolupráci 

s príslušnými učiteľmi. 

 

3. Študent si s každým vyučujúcim dohodne podmienky na získanie priebežného a záverečného 

hodnotenia, mieru povinnej účasti na výučbe predmetu v %, spôsob plnenia študijných povinností, 

prípadne ďalšie úlohy pre úspešné absolvovanie predmetu. 

 

4. Pedagóg svojim podpisom na individuálnom študijnom pláne potvrdzuje, že súhlasí s individuálnou 

formou štúdia ním vyučovaného predmetu. 

 

5. Pri zostavovaní individuálneho študijného plánu platí harmonogram príslušného akademického 

roka. 

 

6. Individuálny študijný plán sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jeden exemplár 

ponecháva študent a druhý sa zakladá na Študijnom oddelení. 

 

 

V Ružomberku, 6.7. 2020 

 

PaedDr. Peter Krška, PhD. 

       dekan PF KU   

 


