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sústredeniach v prípade opakovane zapísaných predmetov

V zmysle ustanovení Vnútorného predpisu č. 13/2014, Študijného poriadku Univerzity
Komenského, Právnickej fakulty majú študenti (ďalej len ŠP) dennej a externej formy štúdia
povinnosť zúčastňovať sa výučby v plnom rozsahu.
Povinnosť zúčastňovať sa výučby upravujú normy:
„Účasť študentov na prednáškach je povinná. Ak sa študent nezúčastní na prednáške, je
povinný si ju nahradiť samoštúdiom...“; (porovnaj čl. 13. ods. 8 ŠP).
„Účasť študentov na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach je povinná. Ak sa
študent nezúčastní na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení z daného predmetu,
vyučujúci mu určí náhradný spôsob výkonu seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia.
Tento v plnom rozsahu nahradzuje neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom
cvičení....“; (porovnaj čl. 13. ods. 12 ŠP).
„Ak má študent na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení z daného predmetu počas
semestra viac ako tri neúčasti, vyučujúci môže rozhodnúť, že si tieto neúčasti študent nemôže
nahradiť. Takýto študent nebude z daného predmetu pripustený k hodnoteniu a teda daný
predmet nemôže úspešne absolvovať...“; (porovnaj čl. 13. ods. 13 ŠP).
„Účasť študentov externej formy štúdia na konzultačných sústredeniach je povinná. O tom, či
si neúčasť študenta externej formy štúdia na konzultačnom sústredení alebo jeho časti bude
môcť študent nahradiť a o spôsobe nahradenia nad rámec požiadaviek uvedených v
informačnom liste predmetu rozhoduje vyučujúci...“; (porovnaj čl. 13. ods. 5 ŠP).
Uvedené povinnosti sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na študentov, ktorí majú
absolvovať výučbu o p a k o v a n e z a p í s a n ý c h p r e d m e t o v.
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