POKYNY PRI UKONČENÍ ŠTÚDIA
pre absolventov UVLF v Košiciach v ak. r. 2014/15

Oznamujem všetkým budúcim absolventom UVLF v Košiciach, ktorí končia
štúdium v akademickom roku 2014/15, aby sa pri ukončení štúdia riadili týmito pokynmi:
Po vykonaní poslednej štátnej skúšky alebo po obhajobe záverečnej práce
dostavte sa na Študijné oddelenie za účelom:
-

ukončenia štúdia na UVLF v Košiciach
predloženia potvrdenia z ÚVIK-u o vrátení študijnej literatúry
potvrdenia o vyrovnaní svojich záväzkov voči Študentskému domovu
prevzatia lístkov na promóciu a podpísania knihy absolventov
zaplatenia poplatku za doklady o ukončení štúdia:
• ŠP VVL, HP, farmácia
vo výške 34,40 €
• ŠP kynológia K,BKaP a Canhip
vo výške 27,00 €
• ŠP kynológia TaKP
vo výške 29,30 €

Slávnostná promócia absolventov bude v Štátnom divadle v Košiciach,
na Hlavnej ulici č. 58. :
25. júna 2015:
26. júna 2015:
o 9,00 hod. – ŠP ZAŠ
o 10,30 hod. - ŠP VVL
o 12,30 hod. - ŠP VVL, HP

9.00 hod. – ŠP BKaP, K, CanHip, TaKP
11.00 hod. – ŠP F
12.45 hod. – ŠP F

Povinný nácvik na promóciu sa uskutoční 24. júna 2015 v Štátnom
divalde:
o 15.00 hod. ŠP VVL, HP, ZAŠ
o 16.00 hod. ŠP F
o 17.00 hod. ŠP BKaP, CanHip, Kynológia a TaKP
V dňoch 8., 9., 10., 11, 12. a 15. júna 2015 bude Študijné oddelenie zatvorené
z dôvodu prijímacieho konania.

UPOZORNENIE:
Dňom vykonania poslednej štátnej skúšky alebo obhajoby záverečnej práce
prestávate byť študentmi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Do 8 pracovných dní ste povinní hlásiť sa na Úrade práce, rodiny a sociálnych vecí.
Nezabudnite na doručenie potvrdenia o ukončení štúdia zdravotnej poisťovni a sociálnej
poisťovni.
Opätovne upozorňujem všetkých budúcich absolventov na kontrolu osobných
údajov v AIS a všetkých hodnotení, nakoľko údaje budú na použité pri vypisovaní
dokladov o ukončení štúdia.

Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka

Absolventom UVLF v Košiciach v ak. r. 2014/15
Štúdium s vyznamenaním absolvujú študenti, ktorí počas celého
štúdia
a) dosiahli študijný priemer do 1,50
b) neboli zo žiadneho predmetu klasifikovaní známkou uspokojivo a
dostatočne (D, E)
c) štátne skúšky vykonali s prospechom výborne (A) a s prospechom
veľmi dobre (B).
Výsledky skúšok z výberových predmetov sa do celkového priemeru
nezapočítavajú. Známky zo štátnych skúšok sa neopravujú.
Cena rektora sa udeľuje absolventom, ktorí počas celého štúdia
dosiahli študijný priemer do 1,20 a štátne skúšky vykonali s prospechom
výborne (A) a s prospechom veľmi dobre (B). Pri Cene rektora sa
oprava známok nepovoľuje. Cenu rektora nemôže získať ani študent,
ktorý opakoval ročník. Známky zo štátnych skúšok sa neopravujú.
Rektorka môže povoliť na žiadosť študenta novú skúšku
z predmetov, z ktorých bol klasifikovaný známkou uspokojivo a
dostatočne (D, E) a to najviac z dvoch predmetov počas celého štúdia.
Do priemerného prospechu sa započítava výsledok novej skúšky.
Žiadosť na opravu postupovej skúšky z predmetov, z ktorých bol
študent klasifikovaný známkou uspokojivo a dostatočne si môže
podávať najneskôr do 30. 5. 2015. Vykonať ju môže až po absolvovaní
poslednej štátnej skúšky.
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