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     NARIADENIE DEKANA 

PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY J. SELYEHO 
 

Č. 1/2020 O ROZDELENÍ PROSPECHOVÝCH ŠTIPENDIÍ ŠTUDENTOM PF UJS 
EV. Č.  1733/1785/2020/PF/DK 

 
V súlade s čl. 3 a čl. 6 Štipendijného poriadku Univerzity J. Selyeho 2018 (ďalej len „ŠP UJS) 
určujem nasledovné kritériá rozdelenia prospechových štipendií študentom PF UJS: 
 

a) Prospechové štipendium môže byť priznané študentom PF UJS, ktorí študujú v študijnom 
odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy v dennej a externej forme štúdia a  študentom PF 
UJS, ktorí študujú v študijnom odbore 11. filológia v dennej forme štúdia.  
 

b) V zmysle čl. 3 a čl. 6 ŠP UJS počet študentov fakulty, ktorým sa v zimnom semestri, resp. 
letnom semestri priznáva prospechové štipendium za predchádzajúci semester štúdia, je 
desatina z počtu študentov fakulty študujúcich v dennej forme a desatina z počtu študentov 
fakulty študujúcich v externej forme, zapísaných k 31. októbru v hodnotenom akademickom 
roku. Ak takto získané číslo nie je celé, upravuje sa na najbližšie celé číslo nahor.  
 

c) Táto desatina sa vypočítava zvlášť pre študentov I. stupňa štúdia a pre študentov II. stupňa 
štúdia nasledovných študijných odborov, resp. programov: 
- študijného odboru 38. učiteľstvo a pedagogické vedy, študijných programov: učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry 
v kombinácii, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo chémie v kombinácii, učiteľstvo 
biológie v kombinácii, učiteľstvo histórie v kombinácii, učiteľstvo katechetiky 
v kombinácii, učiteľstvo matematiky v kombinácii, učiteľstvo informatiky v kombinácii; 

- študijného odboru 38. učiteľstvo a pedagogické vedy, študijného programu pedagogika a 
vychovávateľstvo; 

- študijného odboru 38. učiteľstvo a pedagogické vedy, študijných programov: predškolská 
a elementárna pedagogika,  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie; 

- študijného odboru 11. filológia,  študijného programu maďarský jazyk a literatúra. 
Poradovníky sú zostavené na základe modifikovaného váženého študijného priemeru 
z predchádzajúceho semestra na základe povinných (A), povinne voliteľných (B) 
a voliteľných (C) predmetov. 
Pre každý poradovník platí, že fakulta navrhuje priznať štipendium 10% z počtu študentov 
zapísaných k 31. októbru v hodnotenom akademickom roku. Ak toto číslo nie je celé, upravuje 
sa na najbližšie číslo nahor. 
 

d) V prípade, ak v bode c) navrhnutý počet študentov nie je v súlade s vymedzením podľa bodu 
b), počet študentov v bode c) sa koriguje podľa modifikovaného váženého študijného 
priemeru bez ohľadu na študijný odbor/program študenta.  

 
Toto nariadenie je platné od 30. 3. 2020 do odvolania. Nariadenie dekana PF UJS č. 4/2018 sa zrušuje 
dňom 30. 3. 2020. 
 
Komárno, 30. 3. 2020        Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. 
          dekanka PF UJS 


