VNÚTORNÝ PREDPIS KU č. 19/10/2002
VNÚTORNÝ PREDPIS O ZRIADENÍ
REGISTRA ŠTUDENTOV KATOLÍCKEJ
UNIVERZITY
Vnútorný predpis o zriadení registra
študentov Katolíckej univerzity v zmysle § 9 ods. 1
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákona“) schválil Akademický senát
Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 18. 12.
2002.
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2. Úvodné ustanovenia
2.1. O registri študentov vysokých škôl
hovorí § 73 zákona.
2.2. Register študentov slúži na rozpočtové
a štatistické účely KU a bude k dispozícii MŠ SR.
3. Údaje v registri študentov
3.1. Register študentov obsahuje údaje
o každom študentovi KU a to: meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodinný stav, miesto trvalého
pobytu študenta, pohlavie, bydlisko v SR a štátne
občianstvo.
3.2. O každom študentovi sú v registri
študentov uvedené nasledovné študijné údaje:
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dátum zápisu na štúdium, predchádzajúce
vzdelanie, študijný program, zápis do vyššieho
ročníka a do ďalšej časti štúdia, ubytovanie
v študentskom domove (za každý rok zvlášť),
absolvované štátne skúšky, udelenie akademického
titulu, prerušenie štúdia, ukončenie štúdia.
4. Záznamy v registri študentov
4.1. Právo vykonávať akékoľvek záznamy
v registri študentov majú iba pracovníci študijného
oddelenia fakulty.
4.2. Údaje: o zápise na štúdium, o študijnom
programe študenta, o zápise do vyššieho ročníka
a do ďalšej časti štúdia, o pridelení ubytovania
v študentskom domove, o absolvovanej štátnej
skúške, o udelenom akademickom titule a o
prerušení štúdia musia poverení pracovníci
vykonať do troch dní od rozhodujúcej udalosti.
5. Ochrana údajov v registri o študentoch
5.1. Poverení pracovníci pri práci s registrom
dodržiavajú všeobecne platné predpisy o ochrane
osobných údajov podľa zákona 52/1998 Z.z. a
o ochrane osobných údajov v informačných
systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z.z.
5.2. Vysoká škola trvalo uchováva údaje
z registra študentov.
6. Záverečné ustanovenia
6.1. Vnútorný predpis o zriadení registra
študentov
Katolíckej
univerzity
podlieha
schváleniu Akademickým senátom a tvorí súčasť
vnútorných predpisov KU.

V Ružomberku dňa 18. 12. 2002
prof. RNDr. Jozef Ď U R Č E K, CSc.
rektor KU

prof. PhDr. Mária N O V O T N Á, DrSc.
predseda AS KU

