Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

DODATOK
K SMERNICI
číslo 1/2018

o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
v akademickom roku 2018/2019

Návrh dňa:

11. 2. 2019

Schválené správnou radou HUAJA BŠ:

23. 2. 2019

Mení sa a dopĺňa Článok II., bod 1a Poplatok za prijímacie konanie takto:
Poplatok za prijímacie konanie je spojený s materiálnym, technickým a administratívnym zabezpečením
prijímacieho konania uchádzačov o štúdium.
Výška poplatku za prijímacie konanie na Bc. a Mgr. art. štúdium je stanovená na
Výška poplatku za prijímacie konanie na doktorandské ArtD. štúdium je stanovená na

50 €
100 €

Mení sa a dopĺňa Článok II., bod 1b Školné takto:
Školné je finančný príspevok študenta na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na vysokej
škole.
Výšku školného schvaľuje správna rada vysokej školy.
Pre študentov prijatých na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je školné stanovené:
1. v bakalárskom štúdiu na 2 500 € na akademický rok
2. v magisterskom štúdiu na 3 500 € na akademický rok
3. v doktorandskom štúdiu – denná forma 3 000 € za jeden akademický rok
(za celé 3-ročné štúdium 9 000 €)
4. v doktorandskom štúdiu – externá forma 2 600 € za jeden akademický rok
(za celé 4-ročné štúdium 10 400 €)
ktoré študent musí uhradiť najneskôr v deň zápisu v hotovosti alebo bankovým prevodom.
Spôsob úhrady školného je zverejnený na webovom sídle školy.
V prípade, ak študent neuhradí školné a poplatky v lehote splatnosti, vysokej škole vzniká právo
fakturovať poplatok z omeškania vo výške 10 % z nezaplatenej sumy.
Nezaplatenie školného na príslušný akademický rok a príslušných poplatkov po prvej výzve je
dôvodom na vylúčenie zo štúdia.
Ostatné ustanovenia Smernice č. 1/2018 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom
roku 2018/2019 ostávajú nezmenené.
Dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia Správnou radou vysokej školy.
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