
Odporúčania k príprave nových študijných programov 

 

Príprava študijného plánu 

 

1. Počet kreditov za 1 hodinu výučby je v intervale od 1 do maximálne 1,25 kreditu 

v prípade prednášok, cvičení, seminárov. Platí bez rozdielu pre povinné, povinne 

voliteľné, výberové predmety. Pre predmety, ktorých hodnotenie je podmienené výlučne 

účasťou študentov a nekončia skúškou, je odporúčané voliť najnižšiu možnú kreditáž – 

t.j. 1 hod. = 1 kredit. 

2. Odporúčaný maximálny počet kreditov za výučbu vo forme terénnych cvičení, kurzov, 

exkurzií, praxí (platí pre povinné a povinne voliteľné) je nasledovný:  

1-2 dni = 1 kredit 

3-4 dni = 2 kredity 

5-7 dní = 3 kredity 

3. Celková hodinová záťaž na týždeň priamej výučby počas semestra  je odporúčaná 

v rozsahu cca 25-30 hodín pre prednášky, cvičenia a semináre, vrátane terénnych prác. 

4. Odporúčaný podiel kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety z celkového počtu 

kreditov potrebných na ukončenie štúdia (podľa stupňa štúdia, viď bod 6) je 75 %. 

Odporúčaný podiel je potrebné rozložiť primerane v rámci celého štúdia.  

5. Odporúčané hodnotenie predmetu (do informačného listu) : 

A: 91-100% 

B: 81-90% 

C: 71-80% 

D: 61-70% 

E: 51-60% 

 

6. Minimálna suma kreditov za celé štúdium, ktoré študent musí získať pre jeho úspešné 

absolvovanie: Bc. = 180 kreditov; Mgr. = 120 kreditov; PhD. = 240 kreditov;  

7. Bakalárska štátna skúška = 8 kreditov za Obhajobu bakalárskej práce 

8. Magisterské štátne skúšky= 10 kreditov za Obhajobu diplomovej práce a 5 kreditov za 

ostatné štátne skúšky, ktoré  sú spravidla 3(dve povinné a výber jednej povinne voliteľnej 

alebo model 1P+2PV).  



9. Štátne skúšky doktorandského štúdia.  

Dizertačná skúška = 15 kreditov a je členená na súčasti (Rozprava..+ odborné skúšky), 

ktoré nemajú pridelené samostatné kredity.  

Obhajoba dizertačnej práce = 30 kreditov.  

10. Predmety štátnych skúšok sú súčasťou študijného plánu a kredity získané za tieto 

predmety budú pripočítané študentovi až po ich úspešnom absolvovaní.  

 

Vysvetlenie pojmov a odpovede na najčastejšie otázky 

- Korekvizita je označenie predmetu, ktorý musí študent absolvovať skôr alebo 

najneskôr súčasne s ďalším predmetom v zmysle študijného plánu (resp. modulov). 

- Prerekvizita je označenie predmetu, ktorý si musí študent absolvovať skôr ako si 

zapíše ďalší predmet v zmysle študijného plánu (resp. modulov).  

- Každý z pätice garantov študijného programu má min. jeden profilový predmet, môže ich 

mať viac (ich počet nie je obmedzený), 

- Okrem piatich profilových predmetov, ktoré zabezpečujú garanti programu môže mať št. 

program viac profilových predmetov (ich výber a počet je na osobe, ktoré nesie hlavnú 

zodpovednosť za št. program); profilové predmety sú zabezpečované učiteľmi vo funkcii 

docenta alebo profesora, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom študijnom odbore alebo 

súvisiacom odbore na ustanovený pracovný čas (100 % úväzok = 37,5 h) (čl. 6, ods. 3 

Štandardov pre študijný poriadok). Súvisiaci odbor je študijný odbor, interdisciplinárna alebo 

transdisciplinárna oblasť poznania, ktorá relevantným spôsobom prispieva k dosiahnutiu 

výstupov vzdelávania príslušného študijného programu.  

- Profilové predmety môžu byť povinné a povinne voliteľné predmety, nie výberové 

- Povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré nie sú profilovými predmetmi, 

zabezpečujú učitelia, ktorých odborná kvalifikácia je minimálne o stupeň vyššia než 

kvalifikácia dosahovaná ukončením príslušného študijného programu (čl. 6, ods. 2 

štandardov) (to samozrejme neplatí pre lektorov cudzích jazykov, doktorandov, odborníkov 

z praxe a učiteľov zabezpečujúcich prax), 

- Formuláre VUPCH a VTC (Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností) sú 

dvojjazyčné, takto ich pripravila agentúra, v jednom formulári sa uvádza text v slovenskom 

aj anglickom jazyku (oddeliť napr. lomkou), 

- Publikácie, ktoré sa uvádzajú vo formulári VUPCH za posledných 6 rokov spadajú do 

obdobia 2020-2015 (podľa Štandardov pre št. program: „publikácie z obdobia ostatných 6 

rokov pred rokov, v ktorom bola podaná žiadosť o akreditáciu“), 

- Pätica garantov št. programu predloží 5 výstupov (publikácií), z toho aspoň 2 výstupy sú 

z obdobia posledných 6 rokov, 



- Formulár VUPCH: v časti V.2 a V.3 vypĺňajú iba osoby, ktoré majú hlavnú zodpovednosť za 

študijný program („hlavný garant programu“),  

- Formulár VUPCH: časť V.1 – uvádzajú sa všetky profilové predmety, na ktorých sa učiteľ 

podieľa, vo všetkých št. programoch a stupňoch v aktuálnom akademickom roku (keďže ide 

o nový št. program, uviesť navrhované profilové predmety), 

- Formulár VUPCH: časť V.5 – uvádzajú sa všetky ostatné predmety (okrem profilových 

predmetov), na ktorých sa učiteľ podieľa, vo všetkých št. programoch a stupňoch v aktuálnom 

akademickom roku, 

- V prípade študijných programov tretieho stupňa, podklady je potrebné pripraviť 

v slovenskom aj anglickom jazyku vrátane informačných listov predmetov (formuláre 

informačných listov predmetov v oboch jazykoch sú prístupné na webe fakulty v sekcii Nová 

akreditácia), 

- Formulár VUPCH: vo výstupoch v častiach VI.2 a VI.3 môže byť prekryv. V časti VI.2 sa 

uvedie 5 najvýznamnejších prác, ktoré môžu byť podľa rozhodnutia autora zároveň prácami 

za posledných 6 rokov (alebo len niektoré budú za posledných 6 rokov). Ideálny prípad je 

samozrejme 5 prác za posledných 6 rokov a 5 iných prác za zvyšné obdobie. Dôležité však 

je, že autor (spolu s hlavným garantom = zodpovednou osobou za št. program, resp. jeho 

súhlasom) vyberie z tejto množiny prác (uvedených v častiach VI.2 a VI.3) 5 

najvýznamnejších prác, ktoré jednotlivo opíše vo formulári „bez-zab-T_Z_VTC_SjAj_1-

2020-3“ (Charakteristika predkladaných výstupov tvorivých činností), s tým, že z týchto 5 

vybraných prác musia byť aspoň dva výstupy z obdobia posledných 6 rokov.  

- Odporúčame pri vypĺňaní údajov do VUPCH alebo o tvorivej činnosti používať 

priamo linky z CREPČu.   


