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SMERNICA O ZÁPISE ŠTUDENTOV NA ŠTÚDIUM
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Študijný poriadok Mondo International Academy (ďalej len „MIA“) upravuje štúdium študentov, ktorí boli
prijatí na študijné programy v MIA. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzačov, požiadavky na
uchádzačov a spôsob ich výberu sú upravené a každoročne aktualizované v Zásadách prijímania, ktoré
schvaľuje vedenie akadémie. Prijímacie konanie na štúdium prebieha nepretržite počas celého
kalendárneho roka.

Základné ustanovenia
MIA zaručuje všetky akademické práva a slobody. V súvislosti so štúdiom je to najmä právo študenta
študovať pri zachovaní slobodnej voľby štúdia v akreditovaných študijných programov a sloboda výučby,
spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, výskumným metódam a možnosti
vyjadrovania vlastných názorov.

PRIJÍMACIE KONANIE A PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
1. Prihláška na štúdium
1.1. Študenti získajú informácie o podaní žiadosti o prijatie na štúdium na webovom sídle Mondo
International Academy.
1.2. Prihláška sa podáva online vyplnením formulára uvedeného webovom sídle Mondo International
Academy a označeného ako „Prihláška“.
1.3. Prihláška obsahuje všetky základné informácie potrebné pre registráciu uchádzača.
1.4. Po overení všetkých informácií sa žiadateľ osloví a pozve na osobný pohovor.
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1.5. Osobný pohovor predstavuje overenie už predložených informácií a tiež predpokladov uchádzača o
prijatie na štúdium.
Uchádzač predloží na pohovore občiansky preukaz a nasledujúce dokumenty, ktoré sú potrebné pre
prijímacie konanie:
•

diplom z posledného ukončeného štúdia,

•

zoznam hodnotenia predmetov,

•

výpis zo záverečnej skúšky,

•

doklad o ukončení štúdia na strednej škole,

•

klasifikácia predmetov v poslednom ročníku strednej školy,

•

životopis,

•

fotografia

Úvodná časť pohovoru prebieha nasledovne:
•

Dôraz sa kladie na: jazykové znalosti (anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk),

•

hospodársku situáciu a všeobecný rozhľad,

•

preverenie motivácie pre štúdium,

•

perspektívu uchádzača,

•

schopnosť samostatne sa prezentovať,

•

schopnosť argumentovať pri obhajobe vlastného názoru.

Prijímací proces sa preruší, ak sa uchádzač dopustí podvodu, konania v rozpore s dobrými mravmi, alebo
uvedie nepravdivé alebo skresľujúce informácie.
Výsledky uchádzača na prijímacom konaní, ktoré bolo prerušené sa nebudú hodnotiť, neumožní sa mu
náhradný termín a jeho prijímacia skúška sa bude považovať za neúspešnú.

2. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania
2.1. Priebeh a hodnotenie prijímacej skúšky je anonymné a vykonáva ho akademický riaditeľ MIA.
2.2. O prijatí na študijný program rozhoduje akademický riaditeľ.
2.3. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí urobiť písomne do 30 dní od overenia
splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o
možnosti požiadať o preskúmanie rozhodnutia a podpis akademického riaditeľa alebo prezidenta
akadémie.
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2.4. Rozhodnutie sa musí uchádzačovi doručiť do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu
nie je známe sa rozhodnutie doručí vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
2.5. Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.

3. Nahliadanie do spisu z prijímacieho konania uchádzačom
3.1. Uchádzač má právo nahliadnuť do spisu zo svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní
od doručenia rozhodnutia akademického riaditeľa. Nahliadnutím do spisu sa rozumie, že uchádzač
má právo prečítať si dokumentáciu a robiť z nej kópie alebo výpisy.
3.2. Právo nahliadnuť do spisu má iba uchádzač alebo osoba, ktorú tým uchádzačom písomne poveril.
Spis z prijímacieho konania je k nahliadnutiu vo vyhradených priestoroch akadémie za prítomnosti
oprávnených osôb.
3.3. Pre realizáciu práva nahliadať so spisu musia sa musia vytvoriť vhodné podmienky a poskytnúť na
to primeraný čas.
3.4. Ak uchádzač zistí, že jeho pohovor bol nesprávne vyhodnotený alebo nesprávne interpretovaný,
oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je prítomná pri nahliadaní do spisu v súlade s odsekom 2 a
uvedie to aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.

4. Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí
4.1. Uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium môže podať žiadosť o
preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa predloží orgánu, ktorý rozhodnutie vydal do ôsmich dní
od doručenia rozhodnutia.
4.2. Akademický riaditeľ môže žiadosti vyhovieť sám, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so
zákonom, alebo ak vysvetlenie, ktoré poskytol

uchádzač je relevantné a zmenilo podstatu

pôvodných informácií.
4.3. V opačnom prípade zašle žiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia prezidentovi MIA spolu s
priloženým spisovým materiálom a písomným stanoviskom akademického riaditeľa k vyjadreniam
a námietkam uchádzača.
4.4. Prezident MIA rozhodnutie zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom. V opačnom prípade
žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie.
4.5. Rozhodnutie prezidenta MIA podľa odseku 3 musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že
proti nemu nie je možné podať opravná prostriedok.
4.6. Uchádzačovi sa musí zaslať odpoveď na jeho žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 30 dní od
doručenia tejto žiadosti.
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4.7. Akademický riaditeľ preskúma námietky, ktoré žiadateľ vzniesol pri nahliadnutí do spisu, alebo
uviedol v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou
zo strany akademického riaditeľa, je povinný nedostatok odstrániť a predložiť uchádzača
poradnému orgánu podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov.
4.8. Zmeny v dokumentácii z prijímacieho konania vykonané podľa odseku 6 sa musia uskutočniť za
odplatu a záznam musí vyhotoviť a podpísať prezident MIA.
4.9. Ak sa po zmene vykonanej podľa odseku 6 uchádzač zaradí medzi študentov, ktorí spĺňajú
podmienky na prijatie do príslušného študijného programu, akademický riaditeľ zmení svoje
rozhodnutie a prijme uchádzača na štúdium.

5. Právo uchádzača na zápis na štúdium a zánik tohto práva
5.1. Po oznámení rozhodnutia o prijatí na štúdium uchádzač získava právo na zápis na štúdium. Dátum,
miesto a spôsob registrácie určí a oznámi prijatému žiadateľovi MIA.
5.2. MIA má právo požiadať prijatého uchádzača o informáciu, či sa zapíše na štúdium. Uchádzač je
povinný poskytnúť MIA odpoveď najneskôr do začiatku akademického roka.
5.3. Právo uchádzača prihlásiť sa na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zaniká, ak na
otázku akadémie odpovie záporne alebo neodpovie v stanovenom termíne.
5.4. Ak uchádzačovi zanikne právo na štúdium, MIA zruší rozhodnutie o neprijatí uchádzača, ktorý je
podľa výsledkov prijímacieho konania ďalším v poradí a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na
štúdium.

6. Prijímacie konanie pri zmene študijného programu študenta z inej univerzity alebo
akadémie
6.1. Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rovnakom alebo príbuznom študijnom
odbore. O schválení zmeny rozhoduje akademický riaditeľ so súhlasom prezidenta MIA.
6.2. K žiadosti o zmenu študijného programu priloží uchádzač výpis výsledkov štúdia z doteraz
ukončeného štúdia a osnovy predmetov, ktoré úspešne absolvoval.

7. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
Základnou podmienkou pre účasť na prijímacom konaní je ukončenie stredoškolského štúdia s
maturitou. Ak uchádzač nemôže preukázať splnenie tejto podmienky v deň prijímacej skúšky, ale
splní ju do začiatku zimného semestra, môže byť podmienečne prijatý na štúdium.
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8. Uznanie predchádzajúcich výsledkov
Je možné požiadať o uznanie predchádzajúcich výsledkov alebo skúseností.
Nároky je možné uplatniť iba za celé moduly a je potrebné predložiť dôkaz o dosiahnutom výsledku, ktorý
predstavuje:
•

najmenej 60% obsahu modulu,

•

rovnakého stupňa,

•

potvrdenie o dosiahnutí výsledku dosiahnutého na základe dostatočne prísneho
formálneho hodnotenia, alebo

•

potvrdeným portfóliom skúseností.

Maximálny limit je 50% kreditov za program (za výnimočných okolností dve tretiny). V prípade uznania
výsledkov z predchádzajúceho štúdia už študenti nebudú musieť byť skúšaní a hodnotení z predmetov, ktoré
boli uznané. Uznané predmety sú vylúčené z procesu klasifikácie.
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