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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len „DPŠ“) sa uskutočňuje na Univerzite
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte (ďalej len „FiF UK“) ako súčasť ďalšieho
vzdelávania v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 písm. e) Zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. FiF UK poskytuje DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej
činnosti v súlade s § 12, ods. 2, § 43, ods. 3 a 4 a § 44 Zákona 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
3. DPŠ je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov
v študijných odboroch, v ktorých sú na FiF UK akreditované študijné programy.
Študenti FiF UK môžu študovať DPŠ súbežne so štúdiom svojho študijného programu.
4. DPŠ je spoplatnené. Výška poplatkov je zverejnená na webovej stránke FiF UK k
DPŠ.
5. Študent je povinný uhradiť stanovený poplatok najneskôr v deň zápisu.
Článok 2
Organizácia DPŠ
1. Koordinujúcim pracoviskom pre DPŠ je Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK,
realizujúcimi pracoviskami sú všetky katedry zabezpečujúce DPŠ.
2. Výučba jednotlivých predmetov v rámci DPŠ sa zabezpečuje vysokoškolskými
učiteľmi FiF UK s kvalifikáciou zodpovedajúcou jednotlivým predmetom štúdia. Za
realizáciu DPŠ zodpovedá príslušná katedra (príslušné katedry) FiF UK.
3. DPŠ sa organizuje ako modulové štúdium v dvoch moduloch – základnom
a rozširujúcom. Obidva moduly sú dvojsemestrálne.
4. Výučba DPŠ v dennej (súbežnej) forme sa realizuje podľa rozvrhu hodín v
príslušnom akademickom roku a začína prvým stretnutím, ktorého termín je
zverejnený na webovej stránke k DPŠ. Spravidla ide o druhý októbrový týždeň
akademického roka.
5. Výučba DPŠ v externej forme sa začína prvým stretnutím, ktorého termín je
zverejnený na webovej stránke k DPŠ. Spravidla ide o druhý októbrový týždeň
akademického roka. Výučba sa koná podľa harmonogramu zverejneného príslušnou
katedrou na webovej stránke príslušnej katedry. Harmonogram výučby DPŠ v externej
forme sa vydáva pre každý rok štúdia osobitne.
Článok 3
Prijatie na DPŠ
1. Na denné (súbežné) DPŠ sa môžu prihlásiť študenti magisterského a
doktorandského stupňa štúdia a uchádzači o prijatie na tieto stupne štúdia na FiF UK.
Študent, ktorý nestihne absolvovať súbežné DPŠ do konca svojho štúdia na druhom,
resp. treťom stupni štúdia, môže plynule pokračovať v následnom DPŠ v externej
forme štúdia, na ktorú je automaticky preradený.
2. Na externé DPŠ sa môžu prihlásiť absolventi neučiteľských magisterských
študijných programov.

3. Zoznam akceptovaných študijných programov pre obe formy a oba moduly DPŠ
a zoznam rozširujúcich modulov DPŠ je zverejnený na webovej stránke FiF UK k DPŠ.
4. Na rozširujúci modul DPŠ môže byť uchádzač prijatý až po úspešnom absolvovaní
základného modulu DPŠ.
5. Uchádzači o denné DPŠ sa prihlasujú formou žiadosti o zaradenie do DPŠ.
Uchádzači o externé DPŠ sa prihlasujú formou prihlášky zverejnenej na webovej
stránke FiF UK k DPŠ. Termín podania žiadosti, resp. prihlášky, je zverejnený na
webovej stránke k DPŠ.
6. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe stanoviska odborového didaktika
(odborových didaktikov) príslušnej katedry (katedier) a stanoviska Katedry pedagogiky
a andragogiky FiF UK. Odborový didaktik (odboroví didaktici) a Katedra pedagogiky a
andragogiky poskytnú dekanovi FiF UK stanovisko do 31. augusta príslušného
kalendárneho roka. Uchádzači sú o prijatí, resp. neprijatí informovaní do 15.
septembra príslušného kalendárneho roka.
7. Na základe oznámenia o prijatí sa prijatí uchádzači zúčastnia zápisu v termíne, ktorý
bude zverejnený na webovej stránke k DPŠ.
8. FiF UK si vyhradzuje právo neotvoriť DPŠ v dennej alebo externej forme štúdia v
prípade nedostatočného počtu uchádzačov.
Článok 4
Realizácia DPŠ
1. Študenti dennej a externej formy štúdia si zapisujú predmety podľa študijného plánu
pre základný alebo rozširujúci modul DPŠ, ktorý je dostupný v akademickom
informačnom systéme AIS.
2. Študijné plány DPŠ sa každoročne aktualizujú v rámci prípravy a aktualizácie
študijných plánov študijných programov pre nasledujúci akademický rok.
3. Predmety, ktoré sú alternujúce k predmetom DPŠ, ktoré študent absolvoval počas
svojho štúdia, mu môžu byť na základe žiadosti uznané za predmety DPŠ, ak je ich
rozsah a obsah rovnaký alebo väčší ako rozsah zodpovedajúceho predmetu v
študijnom pláne DPŠ.
4. V rozširujúcom moduli DPŠ absolvujú študenti pedagogickú prax v rozsahu
stanovenom študijným plánom. Študenti, ktorí vykonávali, resp. súbežne so štúdiom
vykonávajú pedagogickú činnosť, môžu písomne požiadať odborového didaktika o
uznanie pedagogickej praxe. Rozsah uznanej pedagogickej praxe je v kompetencii
odborového didaktika.
Článok 5
Skončenie DPŠ
1. Záverečná práca DPŠ
a) Študent DPŠ je povinný vypracovať záverečnú prácu, ktorá je predmetom
obhajoby v rámci záverečnej skúšky DPŠ.
b) Záverečná práca je súčasťou študijného plánu DPŠ v základnom aj
rozširujúcom module.
c) Záverečná práca DPŠ v základnom module má charakter seminárnej práce
a reflektuje poznatky z oblasti pedagogiky a psychológie.

d) Záverečná práca DPŠ v rozširujúcom module má didakticko-metodický
charakter a reflektuje poznatky z didaktiky príslušného predmetu.
e) Témy záverečných prác základného modulu DPŠ zverejňuje Katedra
pedagogiky a andragogiky a Katedra psychológie na svojej webovej stránke
najneskôr do 31. októbra príslušného akademického roka. Študent je povinný
prihlásiť sa na tému práce najneskôr do 15. novembra u konzultanta práce.
Študent si po dohode s vyučujúcimi môže zvoliť vlastnú tému záverečnej práce.
Minimálny rozsah záverečnej práce základného modulu DPŠ je 27 000 znakov
vrátane medzier.
f) Témy záverečných prác rozširujúceho modulu DPŠ zverejňuje katedra, na
ktorej študent študuje didaktiku predmetu, na svojej webovej stránke najneskôr
do 31. októbra príslušného akademického roka. Študent je povinný prihlásiť sa
na tému práce najneskôr do 15. novembra u konzultanta práce. Študent si po
dohode s didaktikom katedry môže zvoliť vlastnú tému záverečnej práce.
Minimálny rozsah záverečnej práce rozširujúceho modulu DPŠ je 36 000
znakov vrátane medzier.
g) Zadania záverečných prác základného aj rozširujúceho modulu sú vložené do
systému AIS najneskôr do 15. decembra príslušného akademického roka. Za
vloženie zadaní je zodpovedný konzultant záverečnej práce.
h) Konzultantmi záverečných prác sú pedagógovia z príslušných katedier FiF UK
realizujúcich DPŠ, resp. odborníci z praxe, príp. inej vzdelávacej inštitúcie,
s ktorými odborový didaktik dohodne konzultácie.
i) Základné informácie o formálnej stránke záverečnej práce sú obsiahnuté v
Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych
prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní
na UK.
j) Záverečnú prácu základného aj rozširujúceho modulu DPŠ odovzdáva študent
na príslušnej katedre FiF UK podľa konzultanta záverečnej práce v jednej
tlačenej verzii a v elektronickej verzii v akademickom informačnom systéme
AIS.
k) Termíny odovzdania záverečnej práce sa riadia harmonogramom administrácie
záverečných prác, ktorý je súčasťou harmonogramu akademického roka a je
zverejnený na webovej stránke fakulty.
l) Záverečnú prácu posudzuje konzultant. Konzultantský posudok musí mať
študent k dispozícii najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou.
2. Záverečná skúška DPŠ
a) Základný aj rozširujúci modul DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.
b) Študent sa môže zúčastniť záverečnej skúšky DPŠ po splnení všetkých
študijných povinností predpísaných študijným plánom. Študent je na záverečnej
skúške hodnotený klasifikačnými stupňami A-FX.
c) Základný modul DPŠ sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z obhajoby
záverečnej práce a z predmetov: Pedagogický základ učiteľstva a
Psychologický základ učiteľstva.
d) Rozširujúci modul DPŠ sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou
z obhajoby záverečnej práce a z predmetu Didaktika aprobačného predmetu.

e) Študent sa na záverečnú skúšku DPŠ prihlasuje prostredníctvom AIS v súlade
s termínmi stanovenými v harmonograme štátnych skúšok príslušného
akademického roka.
f) Záverečná skúška DPŠ sa koná v termínoch štátnych skúšok určených
harmonogramom akademického roka. V termíne štátnych skúšok máj/jún je
možné záverečné skúšky DPŠ realizovať do konca skúškového obdobia
letného semestra. Konkrétne termíny stanovujú príslušné katedry FiF UK a sú
povinné oznámiť ich prodekanke pre bakalárske a magisterské štúdium
najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Následne sú termíny zverejnené aj na
webovej stránke fakulty k DPŠ.
g) Komisia pre jednotlivé predmety záverečnej skúšky je tvorená minimálne tromi
členmi (predseda a ostatní členovia komisie).
h) Po úspešnom absolvovaní základného modulu DPŠ je absolventovi udelené
osvedčenie o základnom module DPŠ.
i) Po úspešnom absolvovaní rozširujúceho modulu DPŠ je absolventovi udelené
vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.
3. Študent je povinný ukončiť DPŠ v lehote nepresahujúcej dva semestre nad
stanovený rozsah štúdia. V prípade nedodržania tejto lehoty štúdium zaniká
posledným dňom príslušného akademického roka.
Článok 6
Prechodné, zrušujúce a záverečné ustanovenia
1. Skutočnosti týkajúce sa DPŠ neupravené touto smernicou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ostatnými právnymi predpismi SR, ako aj príslušnými vnútornými
predpismi UK a FiF UK (predovšetkým Študijným poriadkom FiF UK a Disciplinárnym
poriadkom UK).
2. Podmienky pre vykonanie záverečných skúšok DPŠ študentov zapísaných na
štúdium pred 1. septembrom 2020 zostávajú zachované podľa smernice 3/2019.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice stráca platnosť a účinnosť vnútorný
predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana o realizácii doplňujúceho pedagogického
štúdia s výnimkou ods. 2.
4. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania dekanom FiF UK.

V Bratislave, 1. októbra 2020

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
dekan

