Zásady štúdia na UTV SPU v Nitre
(akademický rok 2012/2013)
V zmysle Štatútu SPU v Nitre v úplnom znení, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom
19.6.2008 a v zmysle Organizačného poriadku SPU v Nitre č. 5/2010 platného od 10.11.2010
sa štúdium seniorov na Univerzite tretieho veku (ďalej len UTV) riadi nasledovnými
zásadami:
Úvod
SPU v Nitre organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzdelávanie na UTV ako
súčasť celoživotného vzdelávania občanov. Organizačné, hospodárske a administratívne
činnosti spojené s riadením a koordináciou UTV na SPU v Nitre zabezpečuje Kancelária
celoživotného vzdelávania v spolupráci s Kanceláriou pedagogickej činnosti a ECTS na RSPU v Nitre.
1.
Štúdium na UTV je trojročné, t.j. 6-semestrálne. Semester má 20-21 vyučovacích hodín
rozdelených spravidla do 5-7 sústredení. Vzdelávanie je organizované formou 3-4 hodinových
prednášok, spravidla v dvojtýždňových intervaloch. Štúdium v jednotlivých vzdelávacích
programoch sa otvára v prípade dostatočného počtu záujemcov (minimálne 10).
2.
Podmienkou prijatia na štúdium je záväzná prihláška s uvedením dosiahnutého vzdelania
(minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou), vek minimálne 40 rokov
u žien a 45 u mužov a zaplatenie školného pri zápise na štúdium. Prijímacie skúšky sa
nevykonávajú. O prijatí na štúdium rozhoduje rektor SPU v Nitre na základe údajov v
prihláške uchádzača o štúdium. Poslucháč môže jeden ročník navštevovať maximálne
dvakrát. Opätovný zápis povoľuje rektor SPU v Nitre. Jeho rozhodnutie je konečné.
3.
Poplatky spojené so štúdiom za jeden vzdelávací program na jeden rok sú pre akademický rok
2011/2012 nasledovné: 50 € pre pracujúcich poslucháčov (aj pracujúcich dôchodcov); 40 €
pre nepracujúcich poslucháčov (nezamestnaných a dôchodcov) a 30 € pre invalidných
dôchodcov. Poplatky za štúdium sa poukazujú na účet UTV: 7000066247/8180, variabilný
symbol 191305. V prípade, ak študujúci nenastúpi na štúdium, štúdium preruší alebo zanechá,
zaplatený poplatok sa nevracia.
4.
Skúšky sú semestrálne a vykonávajú sa formou, ktorú určí a vopred oznámi odborný garant
príslušného vzdelávacieho programu. Hodnotenie je dvojstupňové: vyhovel/nevyhovel.
Skúšky sa zaznamenávajú do výkazu o štúdiu. Podmienkou účasti na skúške je zápočet, ktorý
udeľuje odborný garant na základe záznamu o účasti, ktorá musí byť minimálne 75% za
semester. Semestrálnu skúšku je možné opakovať jedenkrát.
5.
Dokladom o ukončení štúdia UTV je osvedčenie o absolvovaní UTV, ktorý vydáva SPU
v Nitre. Štúdium UTV sa ukončuje slávnostnou promóciou.

