
Bakalárska štátna skúška (BŠS) 

a) BŠS sa koná spravidla v prvom júlovom a poslednom augustovom týždni podľa harmonogramu 

zverejneného v AIS. Študent je povinný odovzdať bakalársku prácu na ústave PF UPJŠ, ktorý 

zabezpečuje realizáciu BŠS, najneskôr do dátumu ukončenia výučby v letnom semestri, ktorý pre 

3. rok štúdia určuje harmonogram akademického roka.  

b) Študent sa  môže zúčastniť BŠS v júli  len vtedy, ak  má  15. júna udelené hodnotenie zo 

všetkých predmetov v predpísanej skladbe študijného plánu študijného programu, ktorý študuje 

a získal predpísaný počet kreditov. Najneskôr do 15. júna je povinný prihlásiť sa na BŠS 

v AIS.
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c) Študent, ktorý nesplní podmienky uvedené v písm. b)  do 15 júna, ale ich splní do 30. júna,  

môže sa najneskôr do 30. júna  prihlásiť  na augustový termín BŠS.  Ak  podmienky v  písm. b) 

do 30 júna nesplní, musí pokračovať v štúdiu bakalárskeho ŠP v nadštandardnej dĺžke 

v nasledujúcom akademickom roku.. 

 

Magisterská štátna skúška (MŠS) 

a) MŠS jednoodborového štúdia sa koná zo všetkých predmetov štátnej skúšky spravidla 

v poslednom májovom týždni podľa harmonogramu zverejneného v AIS.  

b) Prvá časť MŠS učiteľstva akademických predmetov sa koná v spravidla v treťom májovom 

týždni, druhá časť MŠS spravidla v druhom júnovom týždni podľa harmonogramu 

zverejneného v AIS.   

c) Prvá časť MŠS pozostáva zo skúšky z predmetov pedagogika a psychológia, akademický 

predmet z ktorej študent nevypracováva diplomovú prácu a jeho didaktika. Druhá časť MŠS 

pozostáva z druhého akademického predmetu, jeho didaktiky a obhajoby diplomovej práce.  

d) Študent je povinný odovzdať  diplomovú prácu na ústave, ktorý zabezpečuje realizáciu MŠS a  

prihlásiť sa na všetky predmety MŠS v AIS najneskôr do 30. apríla. 

e) Študent sa  môže MŠS zúčastniť v termínoch uvedených v bodoch a) a b) len vtedy, ak  má  30. 

apríla udelené hodnotenie zo všetkých predmetov v predpísanej skladbe študijného plánu svojho 

študijného programu a získal predpísaný počet kreditov.  

f) Študent, ktorý nesplní podmienky uvedené v bode d) a e) do 30 apríla, ale ich splní do 30. júna,  

môže sa prihlásiť na MŠS  v poslednom augustovom týždni, v ktorom harmonogram AR 

spravidla určuje aj opravný termín MŠS.   Ak tieto podmienky do 30 júna nesplní, musí 

pokračovať v štúdiu magisterského ŠP v nadštandardnej dĺžke v nasledujúcom akademickom 

roku. 

 

 

Spoločné ustanovenia:  

- Ak sa študent nemôže zúčastniť štátnej skúšky v riadnom termíne zo závažných dôvodov 

a v zmysle Čl. 15 ods. 13 študijného poriadku UPJŠ  predloží doklad na študijné oddelenie,  

a najbližší termín príslušnej štátnej skúšky sa pre neho stáva riadnym termínom.   

- Ak študent z niektorého predmetu ŠS neprospel a štúdium preruší, musí sa do 30. apríla znova 

zapísať na štúdium a prihlásiť sa na opravný termín ŠS  v AIS. Zároveň uhradí jednu desatinu 

školného za nadštandardnú dĺžku štúdia. 
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 Pre BŠS z odborov študovaných na FF UPJŠ musia byť splnené podmienky do 25. mája. 


