1.ŠKOLA PRÍRODNEJ MEDICÍNY
ŠTUDIJNÝ PORIADOK

Článok I. _Úvodné ustanovenia
Tento študijný poriadok je záväzný pre študentov školy.
Článok II._Predmet úpravy
Študijný poriadok upravuje práva a povinnosti študentov školy.
Článok III._Formy štúdia
Prezenčnou formou je štúdium vykonávané prednostne. Dištančná forma je
realizovaná na základe dohody s lektorom školy.
Článok IV._Štúdium
Komplexné štúdium je štvorročné. Jeden ročník tvoria 4.semináre t.j. 4x5 dní (stredanedeľa)Vyučovací program je určený lektorom školy. Jednotlivé ročníky
komplexného štúdia budú otvorené v prípade, že sa k štúdiu v ročníku zapíše
minimálne 24 študentov. V prípade neotvorenia ročníka je študentovi vrátené školné.
Študent berie na vedomie, že škola nemá žiadnu akademickú akreditáciu vydanú
Ministerstvom školstva SR alebo akoukoľvek inštitúciou.
Článok V._Miesto a termíny štúdia
Miestom štúdia sú priestory – trieda v Trnave na Nám. J. Herdu č.1, 4.poschodie.
Termíny štúdia navrhuje lektor a sú zverejnené na tabuli v triede. Na požiadanie
budú zaslané e-mailom.
Článok VI._Cena za štúdium
Cena za štúdium je stanovená predsedom občianskeho združenia (ďalej len „OZ“).
V druhom až štvrtom ročníku je povinný študent uhradiť školné vždy najneskôr 2
mesiace pred začatím príslušného ročníku. Po uhradení školného študent nemá
nárok na vrátenie školného. Pre nasledujúci rok je možné školné zvýšiť na základe
navýšenia nákladov predsedom OZ.
Článok VII._Študijné práva a povinnosti
Študent má právo účasti na štúdiu. Študent má právo prerušiť štúdium na dobu
maximálne 2 roky (t.j. ukončenie štúdia najneskôr v šiestom roku od nástupu na
štúdium). Študent je oprávnený počas štúdia zložiť lektorom určené skúšky, testy
a na záver štúdia vypracovať záverečnú prácu. Študent komplexného štúdia je
povinný správať sa počas vyučovania tak, aby nerušil ostatných študentov a nebránil
im štúdium. V prípade, že študent toto pravidlo poruší, alebo sa dostaví na

vyučovanie pod vplyvom návykových látok alebo alkoholu, bude z
vyučovania vykázaný a bude vylúčený zo štúdia bez finančnej náhrady.
Študent je po dohode s lektorom oprávnený robiť audio záznam z prednášky.
Vykonávanie videozáznamu je zakázané. Akýkoľvek audio záznam je zakázané
publikovať bez písomného súhlasu lektora a predsedu OZ. Povinnosťou študenta je v
termíne uhradiť školné.
Článok VIII._Prerušenie štúdia
Študent môže prerušiť štúdium týchto dôvodov :
• tehotenstvo študentky – v takom prípade môže povoliť prerušenie maximálne na
dobu dvoch rokov
• dlhodobá hospitalizácia študenta.
Študent môže v štúdiu pokračovať a za predpokladu, že bol v danom študijnom roku
otvorený príslušný ročník, ktorý má študent navštevovať.
Prerušenie štúdia je možné po dohode s predsedom občianskeho združenia
Článok IX._Ukončenie štúdia
Štúdium je ukončené absolvovaním 4 rokov štúdia. Štúdium je ukončené vylúčením
študenta podľa článku VII. Štúdium môže byť predčasne ukončené aj z dôvodu, že
nebude otvorený príslušný ročník štúdia, pretože sa k štúdiu nezapísalo
dostatočné množstvo študentov, tak ako je uvedené v článku IV. Štúdium je
ukončené rozhodnutím lektora a predsedu OZ.
Článok X._Záverečné ustanovenia
Tento Študijný poriadok bol schválený výborom OZ v súlade so stanovami OZ
dňa 2.2.2022. Študijný poriadok nadobúda platnosť dňom 2.2.2022.
Prehlasujem, že som sa dôsledne oboznámil/oboznámila so Študijným poriadkom a
stotožňujem sa s ním a budem sa ním riadiť a toto potvrdzujem nižšie uvedeným
podpisom.

Meno a priezvisko a podpis študenta: ....................................................................

