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Pokyn dekana č. 02/2015 
 

Práva a povinnosti garanta študijného programu 
pre bakalárske a inžinierske štúdium 

Na plnenie úloh garanta študijného programu v zmysle 
Kritérií akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania,  

schválených rozhodnutím ministra školstva zo dňa 31. 03. 2003 
(Kritériá akreditácie) 

vydávam  

pokyn dekana Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach  
„Práva a povinnosti garanta študijného programu pre bakalárske a inžinierske štúdium“,  

platný pre Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach. 
 

Čl. 1  

Základné ustanovenia  

1) Garant študijného programu v každom stupni vysokoškolského vzdelávania je zodpovedný za kvalitu a 
rozvoj študijného programu (ďalej iba „ŠP“), v ktorom priznal minister Hutníckej fakulte (ďalej iba 
„fakulta“) Technickej univerzity v Košiciach (ďalej iba „univerzita“) právo konať záverečné skúšky a 
udeľovať akademický titul.  

2) Spolugarant ŠP v prípade doktorandského štúdia môže byť v zmysle § 75 ods. 4 a 5 zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba 
„zákon“) vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta.  

3) Ďalšie podmienky spojené s výkonom funkcie garanta resp. spolugaranta ŠP sú definované kritériom KSP – 
A6 v Kritériách akreditácie.

4) O garantovanie ŠP v zmysle bodu 2) tohto pokynu sa môže uchádzať vysokoškolský učiteľ ponukou 
študijného programu v študijnom odbore, v ktorom dosiahol vedecko-pedagogický titul, alebo v príbuznom 
odbore. Ponuku predloží dekanovi fakulty.  

5) Vysokoškolský učiteľ s udeleným vedecko-pedagogickým titulom „docent“ sa môže v zmysle § 75 ods. 5 
zákona ponukou uchádzať o garantovanie ŠP v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom 
odbore, v ktorom dosiahol vedecko-pedagogický titul „docent“, alebo v príbuznom odbore.  

6) Dekan fakulty  posúdi predloženú ponuku, najmä, či je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty a 
univerzity a do 3 mesiacov uchádzačovi oznámi, či jeho návrh akceptoval a kedy s návrhom študijného 
programu začne akreditačné konanie v zmysle § 82 bod 2, pís. a) zákona.  

7) Dekan fakulty môže ktorémukoľvek vysokoškolskému učiteľovi pôsobiacemu vo funkcii profesora alebo 
docenta zadať úlohu spojenú s prípravou akreditačného spisu pre nový ŠP.  

8) Pracoviská fakulty, ktoré sa podieľajú na realizácii ŠP sú povinné vytvoriť garantovi ŠP, na plnenie jeho 
povinností, primerané podmienky.  

 

Čl. 2  

Práva garanta  

1) S cieľom zabezpečiť rozvoj poznania ŠP v oblasti príslušného študijného odboru má garant prístup k 
výsledkom výskumnej (tvorivej) činnosti pracovísk podieľajúcich sa na pedagogickej činnosti v danom ŠP.  
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2) S cieľom zabezpečiť rozvoj ŠP a kvalitu vzdelávacieho procesu v príslušnom ŠP, sa garant vyjadruje najmä 
k personálnemu a materiálnemu zabezpečeniu výučby jednotiek ŠP, ich obsahu a predkladá vedúcim 
pracovísk požiadavky a návrhy na ich zlepšenie.  

3) Vyjadruje sa k uznávaniu časti štúdia študenta, k individuálnemu študijnému plánu, k uznávaniu 
vykonaných skúšok a k prijímaniu študentov na jeho ŠP v zmysle Študijného poriadku univerzity.  

 

Čl. 3  

Povinnosti garanta  

1) Zodpovednosť za rozvoj poznania v oblasti študijného odboru garantovaného ŠP (alebo príbuzného 
študijného odboru) garant napĺňa najmä výskumnou alebo umeleckou činnosťou. 

2) Poznatkami získanými vlastnou výskumnou (tvorivou) činnosťou, ako aj sledovaním vývoja oblastí 
študijného odboru garantovaného ŠP (alebo príbuzného študijného odboru) podnecuje inováciu ŠP, 
predovšetkým zmenou obsahu jednotiek ŠP a návrhom nových povinne voliteľných a výberových 
predmetov.  

3) Zúčastňuje sa prijímacieho konania a zápisu študentov.  

4) Vykonáva hospitácie vyučujúcich v jeho ŠP za účelom kontroly a zlepšovania vzdelávania. 

5) Realizuje priebežné kontroly prítomnosti študentov v jeho ŠP v rámci výučby predmetov počas semestra. 

6) Schvaľuje navrhované témy bakalárskych a diplomových prác. 

7) Navrhuje zloženie štátnicových komisii. 

8) Kontroluje kvalitu realizácie ŠP, ako celku, ktorého je garantom.  

9) Na konci akademického roka podáva dekanovi písomnú hodnotiacu správu o realizovanom vzdelávacom 
procese, prípadných nedostatkoch a návrhoch na jeho zlepšenie.  

 

Čl. 4  

Záverečné ustanovenia  

1) Pokyn dekana „Práva a povinnosti garanta študijného programu pre bakalárske a inžinierske štúdium“ bol 
prerokovaný v poradných orgánoch dekana fakulty a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu 
dekanom fakulty. 

 


