Smernica č. 3/2006-N
Pravidlá započítavania pedagogických výkonov medzi fakultami STU
1. Základom započítavania pedagogických výkonov medzi fakultami STU budú hodinové sadzby
jednotlivých pedagogických výkonov v jednotkách študijného programu.
2. Základné sadzby budú stanovené pre štandardné výkony v jednotkách študijného programu
definované ako:
a. prednáška,
b. seminár, cvičenie, laboratórne cvičenie (náročnosť sa premietne do limitov študentov
na pedagóga a tým hodinového výkonu), ateliér (náročnosť sa premietne do limitov
študentov na pedagóga a tým hodinového výkonu) vrátane zápočtu
c. klasifikovaný zápočet, skúška.
3. Ostatné výkony budú prepočítavané na štandardné výkony uvedené vyššie.
4. Sadzby budú stanovené ako minimálne a zároveň odporúčané na STU. Tieto možno v
špecifických prípadoch dohodnúť medzi fakultami aj inak.
5. Sadzby budú stanovené ako vstupné údaje výpočtu na nasledujúci akademický rok na základe
návrhu rektora po prerokovaní v kolégiu rektora STU a po schválení v AS STU.
6. Sadzby výkonov sa nebudú odlišovať v prvých dvoch stupňoch štúdia.
7. Hodinové sadzby sa nebudú odlišovať v závislosti od počtu študentov na prednáške, cvičení,
ateliéri, laboratórnych cvičeniach – ich počty sa premietnu do požiadavky objednávateľa na
počet odučených hodín.
8. Výkon za klasifikovaný zápočet, ktorý bude ohodnotený osobitne, bude zohľadňovať počet
študentov, výkon za zápočet je zahrnutý do hodinových sadzieb za vlastný pedagogický výkon
na seminári a ostatných jednotkách študijného programu mimo prednášky.
9. Kreditové hodnotenie predmetu sa nebude premietať do minimálnej hodinovej sadzby za
pedagogický výkon.
10. Kreditové hodnotenie predmetu sa môže premietnuť do dohodnutej ceny.
11. Fakulty objednávajúce si výkony v pedagogike najneskôr do začiatku príslušného semestra si
písomnou formou objednajú u poskytujúcich fakúlt STU príslušné výkony s udaním
predpokladaného počtu hodín v štruktúre jednotiek študijného programu a počtu študentov na
daný predmet.
12. Fakulty do jedného mesiaca od začiatku príslušného semestra podpíšu dohody o finančnom
vyrovnaní za poskytnuté výkony v pedagogike za daný semester s presným vyčíslením
finančných objemov, ktoré sa následne započítajú do prerozdelenia dotácií zo štátneho
rozpočtu medzi fakulty STU.
13. Úhrada nákladov za 1. semester akademického roku sa vykoná započítaním pri prerozdelení
dotácií zo štátneho rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok a za 2. semester akademického
roku pri nasledovnej úprave prerozdelenia najneskôr do konca mája príslušného kalendárneho
roka.
14. Úhrada nákladov za výučbu charakteru položky „tovary a služby“ nie je predmetom úpravy
týchto pravidiel.
15. Predložené „Pravidlá započítavania pedagogických výkonov medzi fakultami STU“ rušia
Metodiku finančného vyrovnávania za výkony vo vzdelávaní mimofakultných študentov,
schválenú v Akademickom senáte STU dňa 28. 6. 2004 a platia od akademického roka
2005/2006.
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