Potvrdenie o priebežných študijných výsledkoch
(pre Národný štipendijný program SR)

A) Identifikačné údaje uchádzača o štipendium:
Meno a priezvisko: _____________________________________________________ narodený/-á dňa: __________________
v _______________________________________, občianstvo: __________________________, trvale bytom (ulica a číslo, PSČ
a mesto): ______________________________________________________________________________________________,
študent ________ . ročníka študijného programu prvého / druhého

1

stupňa vysokoškolského štúdia na vzdelávacej inštitúcii

uvedenej v bode B); uchádza sa o štipendijný pobyt v rámci Národného štipendijného programu SR:
- v trvaní od: _________________________________ do: __________________________________
- krajina pobytu: ____________________________________________________________________
B) Identifikačné údaje vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa realizuje riadne štúdium štipendistu:
názov organizácie: _______________________________________________________________________________________
sídlo organizácie (ulica a číslo, PSČ a mesto):
_______________________________________________________________________________________________________
C) Potvrdenie
Vzdelávacia inštitúcia (uvedená v časti B) týmto potvrdzuje, že osoba, ktorej sa vydáva toto potvrdenie (uvedená v časti A;
ďalej „uchádzač o štipendium NŠP“), dosiahla tieto študijné výsledky za obdobie od začiatku štúdia doteraz2:
Ukončený semester, resp. trimester; akademický rok

Vážený študijný priemer

Celkový vážený študijný priemer
Potvrdenie vystavil:
meno a priezvisko: _____________________________________________________
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-

funkcia: ______________________________________________________________

-

kontakt: ______________________________________________________________

-

vyhlásenie: Vyhlasujem, že som oprávnený/-á vydať toto potvrdenie v mene vzdelávacej inštitúcie.

-

dátum vystavenia: ______________________________________________________

-

pečiatka a podpis:

Nehodiace sa škrtnite.
Pre vyplnenie tabuľky pozrite vysvetlivky na druhej strane.

Vysvetlivky k vyplneniu tabuľky v bode C):
1.

Do tabuľky sa vypĺňajú hodnoty len za jednotlivé ukončené študijné obdobia
(semestre/trimestre) akademických rokov, a to od začiatku štúdia študijného programu. Neuvádza
sa hodnota za semester/trimester, ak ešte neboli uzavreté všetky predmety, ktoré si študent zapísal,
teda ak semester/trimester riadne neskončil.

2.

Vážené študijné priemery za jednotlivé semestre/trimestre, ako aj celkový vážený študijný priemer
od začiatku štúdia doteraz sa vyratúvajú podľa ustanovení vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o kreditovom systéme štúdia (zhrnutie
spôsobu výpočtu možete nájsť na http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/uzitocneinformacie/vazeny-studijny-priemer).

3.

Do celkového váženého študijného priemeru sa zaratúvajú len výsledky z predmetov už ukončených
semestrov/trimestrov. Do celkového váženého študijného nemožno zarátať výsledky
predmetov zo semestra/trimestra, ktorý sa ešte riadne neskončil v zmysle platných
predpisov vysokej školy vzťahujúcich sa na organizáciu akademického roka.

4.

Celkový vážený študijný priemer nie je aritmetickým priemerom vážených študijných priemerov
za jednotlivé semestre/trimestre, ale musí byť vypočítaný v zmysle pravidiel stanovených vyhláškou č.
614/2002 Z. z., a to zohľadniac výsledky študenta v jednotlivých predmetoch od začiatku štúdia do
konca posledného semestra/trimestra ukončeného v zmysle platných predpisov vysokej školy
vzťahujúcich sa na organizáciu akademického roka.

Vzor vyplnenia tabuľky, ak sa delí akademický rok na semestre:
Ukončený semester, resp. trimester; akademický rok

Vážený študijný priemer

Zimný semester 2010/2011

1,24

Letný semester 2010/2011

1,30

Zimný semester 2011/2012

1,47

---

---

---

---

---

---

Celkový vážený študijný priemer

1,42

Vzor vyplnenia tabuľky, ak sa delí akademický rok na trimestre:
Ukončený semester, resp. trimester; akademický rok

Vážený študijný priemer

1. trimester 2010/2011

1,24

2. trimester 2010/2011

1,30

3. trimester 2010/2011

1,47

1. trimester 2011/2012

1,42

---

---

---

---

Celkový vážený študijný priemer

1,42

