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Pravidlá
pre udeľovanie Ceny dekana Fakulty umení TUKE

Článok 1
1) Pokyn upravuje pravidlá pre udeľovanie „Ceny dekana Fakulty umení TUKE“ (cena dekana) študentom
študijných programov uskutočňovaných na Fakulte umení TUKE (FU TUKE).
2) Cena dekana FU TUKE sa udeľuje za vynikajúcu diplomovú prácu (DP).
Článok 2
Podmienky pre udelenie ceny
1) Cena dekana za vynikajúcu DP sa udeľuje absolventom magisterského štúdia študijného programu dizajn
a voľné výtvarné umenie a inžinierskeho štúdia študijného programu architektúra a urbanizmus, ktorí:
a) ukončili štúdium v štandardnej dĺžke štúdia,
b) počas štúdia dosiahli vynikajúci prospech a splnili kritérium podľa § 5 ods. 4 písm. d) Štipendijného
poriadku TUKE (poriadok TUKE) a zároveň počas štúdia v základnom ateliéri neboli hodnotení
horšou známkou ako veľmi dobre (B),
c) obhájili svoju DP s hodnotením A (výborne),
d) z predmetov štátnej skúšky boli klasifikovaní známkami A (výborne),
e) a boli na Cenu dekana navrhnutí predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky (ŠZS). Návrh
bude uvedený v zápisnici zo ŠVS.

Článok 3
Finančné ohodnotenie
1) Dekan fakulty udelí absolventom štúdia po splnení podmienok podľa Článku 2 v súlade s § 4 ods. 2 písm.
b) poriadku TUKE mimoriadne štipendium zo štipendijného fondu fakulty. Výška štipendia pre príslušný
akademický rok bude stanovená v zmysle § 5 ods. 5 poriadku TUKE.
Článok 4
Odovzdanie ceny
1) Cena dekana bude odovzdaná na slávnostnej promócii absolventov fakulty.

Článok 5
Evidencia ceny
1) Súčasťou ceny dekana je Diplom, ktorý bude obsahovať:
a) meno, priezvisko a titul absolventa
b) text: Za vynikajúcu diplomovú prácu s názvom
c) dátum udelenia ceny
d) podpis dekana fakulty.
2) Dokumentácia k udeľovaniu ceny dekana bude evidovaná na študijnom oddelení fakulty.

