UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Vnútorný predpis č. 1/2008
Smernica dekana
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty UK v Bratislave

Výška školného a poplatkov
spojených so štúdiom
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave
v akademickom roku 2008/2009

Bratislava 2008

Túto smernicu vydávam v súlade s § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a v súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu č. 1/2008 Smernice rektora Univerzity
Komenského v Bratislave o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite
Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 zo dňa 20. januára 2008 (ďalej len
„Smernica rektora“).
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Na túto smernicu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia uvedené v čl. 1 Smernice rektora.
(2) Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského
v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v akademickom
roku 2008/2009 je stanovená Smernicou rektora, okrem tých položiek, ktoré sú upravené
touto smernicou.
Čl. 2
Školné spojené so štúdiom
(1) Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v študijných programoch prvého
stupňa, druhého stupňa alebo v spojenom študijnom programe (§ 53 ods. 3 zákona) je
v zmysle § 92 zákona určená pre študentov RKCMBF UK, ktorými sú:
a)
b)
c)
d)

občania SR
občania krajín Európskej únie (ďalej len EÚ) študujúci v slovenskom jazyku
cudzinci – štipendisti vlády SR
cudzinci s trvalým pobytom v SR
(ďalej len „poplatníci I“)
15 000 Sk/akademický rok

(2) Školné pre zahraničných študentov – samoplatcov
(ďalej len „poplatníci II“)

3 000 Є/akademický rok

Čl. 3
Poplatky spojené so štúdiom, poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií
(1) Poplatky za prijímacie konanie - poplatníci I a II
(2) Preukaz študenta a kópie preukazu študenta
(3) Výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi v cudzom jazyku,
ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie

1 000

Sk

cena stanovená UK
5 000

Sk

(4) Výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona) v cudzom jazyku,
ak fakulta zabezpečuje preklad, za jeden akademický rok
1 000

Sk

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní
a) dopracovanie a obhajoba záverečnej práce – poplatníci I
b) dopracovanie a obhajoba záverečnej práce – poplatníci II

Sk
Sk
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2 000
5 000

Čl. 4
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania dekanom RKCMBF UK a rektorom
UK a účinnosť dňom 1. september 2008. Účinnosť smernice sa končí dňom 31. august 2009.

V Bratislave 19. mája 2008

Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Dekan fakulty

Doc. PhDr. František Gahér, CSc.
Rektor UK
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