Interné smernice - študent
2019 / 2020

Interné pokyny pre školský rok 2019/2020
ŠTUDENT
I. Vyučovací deň a cena
1) Vyučovacím dňom sa rozumie stretnutie a/alebo seminár za účelom výuky na mieste a v čase
dohodnutom a oznámenom študentovi.
2) Počet vyučovacích dní v trojročnom študijnom programe Rozpoznanie skutočnosti.

1. ročník

Rozpoznanie EGA

12 dní

2. ročník

I. Semester - FYZICKÉ TELO

6 dní

2. ročník

II. Semester - EMOČNÉ TELO

6 dní

3. ročník

III. Semester - MENTÁLNE TELO

6 dní

3. ročník

IV. Semester - DUCHOVNÉ TELO

6 dní

3) Cena za jeden vyučovací deň je 65€.

II. Poskytnutá zľava:
1) Pre ročník Rozpoznanie skutočnosti je možná zľava v prípade ročnej platby. Cena za jeden vyučovací
deň je v tomto prípade 60€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ v sume 720 €. Termín do
ktorého je nutné poukázať platbu bude určený a oznámený študijným oddelením.
2) Pre druhý a tretí stupeň je možná zľava v prípade ročnej platby. Cena za jeden vyučovací deň je v
tomto prípade 60€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ v sume 720 €. Termín do ktorého je
nutné poukázať platbu bude určený a oznámený študijným oddelením.
3) Pre ZŤP a dôchodcov je cena jedného vyučovacieho dňa 45 €, pri tejto platbe už nie je možné
aplikovať ročnú zľavu

II. Spôsob platby.
1) Ak nie je platba prevedená tak, ako je popísané v bode II.1), alebo II.2) je potrebné platbu za prvý
vyučovací deň uhradiť na bankový účet UVŽ do termínu, ktorý oznámi študijné oddelenie. Cena
každého ďalšieho vyučovacieho dňa sa realizuje buď:
1a) V hotovosti v mieste výuky, na konci vyučovacieho dňa (teda vždy dopredu za ďalší
vyučovací deň).
1b) na bankový účet najneskôr do troch dní od konania predchádzajúceho vyučovacieho
dňa.

2) V prípade platby bankovým prevodom je nutné vpisovať do správy pre prijímateľa meno študenta
ako identifikátor platby a to pri každej platbe.
3) Ak platca nenapíše svoje meno do správy pre prijímateľa, bude platba vrátená s oznamom o
nemožnosti identifikovať platcu, čím sa môže stať bod II.1b) nesplniteľným. V takomto prípade je
študent povinný kontaktovať študijné oddelenie a riadiť sa jeho pokynmi.

IV. Organizácia štúdia
1) Študenti sú rozdelení menovite v jednotlivých mestách a sú im určené termíny konania všetkých
vyučovacích dní. V prípade, že im toto zaradenie nevyhovuje, môžu pred začatím prvého vyučovacieho
dňa , do termínu, ktorý určí študijné oddelenie, požiadať o zmenu miesta alebo termínu.
2) V prípade, že sa študent z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť vyučovacieho dňa informuje o
tom študijné oddelenie, ktoré sa s ním dohodne na ďalšom postupe.
3) Ak sa študent nemôže zúčastniť v dohodnutom termíne vyučovacieho dňa, zaplatená predplatba sa
nevracia. Po konzultácii so študijným oddelením , je možné tento vyučovací deň absolvovať v inom
termíne a mieste.
UVŽ nie je viazaná povinnosťou umožniť študentovi nahradenie vyučovacieho dňa.
4) Študent sa zúčastňuje na seminári (vyučovacom dni) na vlastnú zodpovednosť a na základe vlastnej
vôle. Organizátor (UVŽ) nepreberá na seba žiadnu zodpovednosť za konanie študenta za jeho prejav, či
za dôsledky jeho prejavu v priestoroch výuky. Akákoľvek škoda na majetku prenajatého priestoru
vzniknutá konaním študenta je ťarchou študenta.
5) UVŽ si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcu o štúdium v prípade, že študent narúša proces
vzdelávania, správa sa nepatrične, či v rozpore s morálkou a pravidlami UVŽ. V tomto prípade je učiteľ
oprávnený požiadať študenta, aby opustil priestor výučby. Študent má povinnosť na požiadanie učiteľa
opustiť priestor. Študent má právo sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu. Odvolanie rieši študijné
oddelenie. V prípade zamietnutia sa vracia iba úhrada za nedokončený študijný deň a zostatok ročnej
platby (ak bola uhradená).
V prípade uznania odvolania dohodne študijné oddelenie so študentom ďalší postup.
6) Zaplatením prvej úhrady za vyučovací deň na účet Univerzity vedomého života vyjadruje študent
súhlas s týmito podmienkami, ktorý už nie je podmienený ďalším súhlasom študenta.
V Trenčíne, dňa
1.8.2019

Kontakt: studium@vedomaskola.sk

