
Informácia pre študentov študujúcich v 2. – 4. roku štúdia bakalárskych študijných 

programov a v 2. roku štúdia v magisterských študijných programoch 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 

implementuje do systému štúdia výsledky komplexnej akreditácie. Nakoľko komplexná 

akreditácia priniesla aj niekoľko zmien týkajúcich sa štruktúry jednotlivých študijných 

programov, dovoľujeme si Vás o týchto zmenách informovať. 

1. Podľa nových verzií bakalárskych a magisterských študijných programov budú 

študovať iba študenti, ktorí sa zapísali do prvého roka štúdia v akademickom roku 

2015/2016. Študenti študujúci v 2. – 4. roku bakalárskych a v 2. roku magisterských 

študijných programov doštudujú svoje študijné programy podľa starej štruktúry 

(okrem modifikovaných podmienok stanovených na ukončenie štúdia). 

2. Pri zapisovaní predmetov na akademický rok 2015/2016 si študenti z odporúčaného 

študijného plánu zapisujú predmety len z tých blokov študijného programu, ktoré sú 

určené pre ich aktuálny rok štúdia. Odporúčame pozorne si prečítať pokyny k zápisom 

predmetov, ktoré sú uvedené v jednotlivých študijných plánoch zverejnených v AIS2. 

V prípade nejasností ohľadom zápisu predmetov je potrebné kontaktovať študijného 

poradcu príslušnej katedry. 

3. Absolvovanie opakovane zapísaných predmetov z predchádzajúcich rokov štúdia, 

ktoré sa už nerealizujú, odporúčame riešiť v súčinnosti s príslušnou katedrou 

(predmet, ktorý katedra v tomto akademickom roku neotvorila z dôvodu prechodu na 

nové študijné programy, študent absolvuje vo forme individuálnych konzultácií alebo 

katedra určí študentovi ako náhradnú povinnosť absolvovanie kurzu z nového 

študijného plánu, ktorý je obsahovým ekvivalentom pôvodného opakovane zapísaného 

predmetu). V prípade, že sa Vám takýto opakovane zapisovaný predmet nedá zapísať 

z dôvodu jeho suspendovania, kontaktujte v tejto záležitosti p. Madarása, resp. 

p. Hajdúcha.  

4. V študijných programoch učiteľstva akademických predmetov došlo v rámci 

komplexnej akreditácie k inovácii spoločného základu. Táto inovácia sa týka aj 

študentov študujúcich v 2. – 3. roku bakalárskych študijných programov a v 2. roku 

v magisterských študijných programoch. Študenti bakalárskeho štúdia si zapisujú 

predmety spoločného základu podľa pokynov uvedených v študijnom pláne na 

akademický rok 2015/2016 a študenti 2. roka magisterských učiteľských programov si 

zapisujú iba predmet určený pre 2. rok štúdia. Ak ide o predmet, ktorý už absolvovali 

v predchádzajúcom bakalárskom štúdiu, bude im uznaný (o spôsobe uznania predmetu 

budú študenti informovaní). Kredity a hodnotenia za všetky doposiaľ absolvované 

predmety spoločného základu podľa predchádzajúcej štruktúry zostávajú študentom 

započítané.  

5. Od akademického roka 2015/2016 študent získava za každý predmet štátnej skúšky 

kredity, ktoré sa započítavajú do celkového počtu kreditov potrebných na riadne 

skončenie štúdia. Informácie o počte kreditov za jednotlivé predmety štátnej skúšky sú 

k dispozícii v študijných plánoch jednotlivých študijných programov v AIS2. 



Jednotlivé predmety štátnej skúšky si študenti zapíšu do zápisného listu v AIS2. 

Napriek tomu zostáva zachovaná povinnosť podania si papierovej prihlášky na štátnu 

skúšku.  

6. Menia sa podmienky upravujúce právo vykonať štátnu skúšku: štátnu skúšku môže 

študent vykonať, ak získal minimálne toľko kreditov, aby po získaní kreditov za štátnu 

skúšku mal potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia (v trojročných 

bakalárskych programoch 180, v štvorročných bakalárskych programoch 240 

a v magisterských programoch 120). 

7. V bakalárskych študijných programoch sa mení koncepcia štátnej skúšky, ktorá bude 

pozostávať iba z obhajoby bakalárskej práce. Za úspešnú obhajobu bakalárskej práce 

ako predmet štátnej skúšky študenti získajú 12 kreditov.  

8. V magisterských študijných programoch sa mení štruktúra a počet predmetov štátnej 

skúšky. Bližšie informácie o štruktúre štátnej skúšky nájdete vo svojom študijnom 

pláne na akademický rok 2015/2016 v AIS2.  

9. V oboch stupňoch štúdia sa ruší predmet Bakalárska/Diplomová práca. Pôvodný 

predmet Bakalárska/Diplomová práca bude spolu s obhajobou tvoriť jeden predmet 

štátnej skúšky. 

10. Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2015/2016 študovať v nadštandardnej dĺžke 

štúdia iba z dôvodu neúspešného absolvovania (neabsolvovania) predmetu 

Bakalárska/Diplomová práca ukončia štúdium podľa pravidiel planých od 1. 9. 2015. 

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia sa však v takomto prípade bude posudzovať, 

akoby predmet Bakalárska/Diplomová práca mali v akademickom roku 2015/2016 

opakovane zapísaný. 

11. Študenti, ktorým štandardná dĺžka štúdia uplynula 31. 8. 2015 a nevykonali doposiaľ 

iba štátnu skúšku alebo jej časť, štúdium ukončia podľa pravidiel platných do 31. 8. 

2015, vrátane skladby predmetov štátnej skúšky podľa predchádzajúcej úpravy. 
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