PRÍLOHA

Cenník
školného a poplatkov spojených so štúdiom
na akademický rok 2018/2019

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom (ďalej len ,,smernica“), ktorá bola
schválená Akademickým senátom Prešovskej univerzity v Prešove dňa 24.septembra 2018, bližšie
upravuje výber týchto poplatkov.

V súlade s čl. 10 ods. 3 smernice Akademický senát Prešovskej univerzity v Prešove schvaľuje:

I. Školné podľa čl. 3 smernice
1.

2.

3.

4.

Školné v bakalárskych študijných programoch v dennej forme štúdia za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium

Školné v magisterských študijných programoch v dennej forme štúdia za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium

Školné v doktorandských študijných programoch v dennej forme štúdia za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium

Školné v študijných programoch výlučne v inom ako štátnom jazyku
a) v bakalárskom študijnom programe
b) v magisterskom študijnom programe
c) v doktorandskom študijnom programe

700 €

1 000 €

1 500 €

1 000 €
2 000 €
3 000 €

II. Poplatky spojené so štúdiom podľa čl. 4 smernice
1. Poplatok od uchádzačov o štúdium I. a II. stupňa za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania:
- tlačená prihláška
- elektronická prihláška
Poplatok od uchádzačov o štúdium III. stupňa za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania
- tlačená prihláška
- elektronická prihláška
2. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania
a s obhajobou rigoróznej práce

3. Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu
absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku

30 €
20 €

50 €
50 €

434 €

99 €

III. Poplatky podľa čl. 5 smernice
1.

Jednorazové poplatky za vydanie:

a)

potvrdenia o návšteve školy v priebehu akademického roka
(pri zápise potvrdenia zdarma)

b)

2€

dokladov o štúdiu a ich kópií:
ba) preukaz študenta
- dennej formy štúdia (vrátane licencie ISIC a registrácie do
Univerzitnej knižnice)
- externej formy štúdia (vrátane registrácie do Univerzitnej knižnice)
- vydanie náhradného preukazu pri jeho strate, poškodení, zničení alebo
odcudzení
- predĺženie platnosti licencie ISIC na každý ďalší akademický rok
- externé aplikácie pre študentov I. a II. stupňa dennej formy štúdia
- predĺženie platnosti preukazu študenta externej formy štúdia na každý
ďalší akademický rok
bb) výkaz o štúdiu (index) v printovej forme
bc) výpis výsledkov štúdia
- anotácia predmetov a sylaby, ak to robí útvar pre vzdelávaciu činnosť
(za každú i začatú stranu)
- výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku (za každú i začatú stranu)
- potvrdenie o návšteve školy v anglickom jazyku (vydáva útvar
pre zahraničné vzťahy)

26 €
16 €
13 €
10 €
2€
1€
7€

4€
5€
11 €

- vytvorenie zápisného listu ak to robí útvar pre vzdelávaciu činnosť
mimo stanoveného termínu na semester
- oprava zápisného listu počas semestra, ktorý urobí útvar pre vzdelávanie
pre študentov bakalárskeho štúdia a magisterského štúdia za každý
predmet
bd) Záznamníky klinickej praxe

c) ca) odpisu dokladov, potvrdenia o absolvovaní štúdia po skončení
štúdia (za každý doklad)
cb) uschovanie dokladov o absolvovaní štúdia neprevzatých v určenom
termíne (do 1 roka)
cc) uschovanie dokladov o absolvovaní štúdia neprevzatých v určenom
termíne (nad 1 rok)
d) za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní:
da) vydanie rozhodnutia o uznaní /zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní
bez vykonania rozdielových skúšok
db) vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pri vykonávaní
rozdielových skúšok
dc) vykonanie rozdielových skúšok (za jednu skúšku)
dd) vykonanie rozdielových skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky (za
jednu skúšku)
de) dopracovanie a obhajoba záverečnej práce
2. a) zápisné

15 €
3€
15 €

30 €
15 €
30 €

55 €
62 €
18 €
75 €
180 €
7€

IV. Ďalšie poplatky podľa čl. 6 smernice
1.
2.

3.
4.

Poplatok za odborné práce súvisiace so zabezpečením habilitačného konania
a konania na vymenúvanie profesorov
Poplatok za odborné práce súvisiace so zabezpečením habilitačného konania
a konania na vymenúvanie profesorov pre cudzinca
Poplatok za skúšky v doktorandskom štúdiu pre doktorandov z iného
školiaceho pracoviska (cudzí jazyk, filozofia, resp. iné ako odbor)
Poplatok za skúšky zo slovenského jazyka

2 000 €
3 000 €
108 €
20 €

Poplatok za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov
na účely výkonu regulovaných povolaní

99,50 €

Poplatok za podporné kurzy pre študentov v externej forme štúdia študujúcich
študijný program uskutočňovaný dištančnou metódou za jednu hodinu kurzu

4€

7.

Poplatok za docvičovací kurz študentov Fakulty športu za jednu hodinu kurzu

2€

8.

Poplatok za materiálno-technické zabezpečenie spotrebných
pomôcok pre študenta k demonštračnej výučbe

15 €

5.

6.

V. Príjmy z ďalšieho vzdelávania podľa čl. 7 smernice
1.

Poplatok pre absolventov vysokoškolského štúdia za celé štúdium a
doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti:
- ak ide o jednu aprobáciu (za jeden semester)
- za každú ďalšiu aprobáciu (v treťom semestri štúdia)

360 €
90 €

2.

Odborná jazyková príprava súdnych prekladateľov a tlmočníkov v jazyku

720 €

3.

200 €
39 €
15 €

4.

Poplatok za atestačné vzdelávanie:
a) prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú a druhú atestáciu učiteľov
stupňa ZŠ a SŠ
b) poplatok za vykonanie prvej (druhej) atestácie – v súlade s § 49 ods.
zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
c) poplatok za jednu hodinu konzultácie k atestačnej práci
Odborná skúška prekladateľov a tlmočníkov

5.

Kurz odborného minima pre prekladateľov a tlmočníkov

163 €

6.

Prípravný kurz pre študentov III. stupňa na štúdium cudzieho jazyka
(za jednu hodinu)

216 €

3€

7.

Úhrada účastníkov ďalšieho vzdelávania (za akademický rok)

8.

Služby Poradensko-psychoterapeutickej ambulancie:
a) poradenská konzultácia (60 minút)
b) psychoterapeutická konzultácia (60 minút)
c) EEG Biofeedback tréning (60 minút)

20 €
20 €
5€

Špecializačné štúdium na Fakulte zdravotníckych odborov:
a) poplatok od uchádzačov o štúdium za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania:
- tlačená prihláška

34 €

9.

10.
11.

850 €

b) vzdelávací kurz v rámci špecializačnej formy štúdia I.
c) vzdelávací kurz v rámci špecializačnej formy II.
d) poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu
e) záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít
f) ostatné náklady spojené so štúdiom (za každý aj začatý semester)
Poplatok za kurz slovanských jazykov (3 mesiace)

232 €
232 €
87 €
20 €
100 €
240 €

Slovenčina ako cudzí jazyk
(intenzívny prípravný kurz pred semestrom)

380 €

Spoločné ustanovenie:
1. Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole
pre akademický rok 2018/2019 má hodnotu 425 €.
2. Školné a poplatky spojené so štúdiom sa hradia bezhotovostným prevodom na účet univerzity
alebo poštovou poukážkou alebo poplatkom v pokladni, pokiaľ poplatok nepresiahne výšku 20
eur predtým, ako príslušný útvar univerzity vydá alebo odošle žiadateľovi požadovaný doklad.
Bez preukázania dokladu o realizovanej platbe univerzita dokument nevydá. Poplatky môže

uhradiť uchádzač, študent, absolvent alebo ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
v ich prospech, s uvedením presného účelu platby.
3. Jednou hodinou je jedna vyučovacia hodina (45 minút).

