Č. j. FIL006126/2018

Košice 26.11.2018

Smernica k realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia
na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len „DPŠ“) sa uskutočňuje na Filozofickej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „FF UPJŠ“)
a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „PF
UPJŠ“) 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 (ďalej len „ZoVŠ“).
2. FF UPJŠ a PF UPJŠ poskytuje DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon
pedagogickej činnosti v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) a § 8b zákona 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPZaOZ“).
3. DPŠ je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov v
odboroch, v ktorých sú na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len
„UPJŠ“) akreditované študijné programy učiteľstva akademických predmetov. Študenti
UPJŠ môžu študovať DPŠ súbežne so štúdiom študijného programu.
Článok 2
Organizácia DPŠ
1. Garantujúcim pracoviskom pre DPŠ je Katedra pedagogiky FF UPJŠ a na PF UPJŠ je
Komisia pre DPŠ menovaná dekanom PF UPJŠ.
2. Výučba jednotlivých predmetov v rámci DPŠ sa zabezpečuje prednostne
vysokoškolskými učiteľmi FF UPJŠ a PF UPJŠ so vzdelaním zodpovedajúcim
jednotlivým predmetom štúdia.
3. DPŠ sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v dennej (súbežnej) a v externej forme
kombinovanou metódou (prezenčná a dištančná).
4. Výučba DPŠ v externej forme sa koná spravidla v piatok popoludní.
5. Harmonogram výučby DPŠ sa vydáva pre každý semester a ročník osobitne. Účastníci
sú s ním oboznámení najneskôr pri zápise do príslušného semestra.

Článok 3
Prijatie na DPŠ
1. Na súbežné DPŠ sa môžu prihlásiť študenti magisterského a doktorandského stupňa
VŠ štúdia. 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.
2. Prijatie na DPŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky na DPŠ bez prijímacej skúšky.
3. Uchádzači sa prihlasujú na DPŠ formou riadnej alebo elektronickej prihlášky na VŠ.
Termín podania prihlášky je do 15. 08. kalendárneho roka.
4. O prijatí na štúdium rozhoduje prijímacia komisia, ktorú zostavuje dekanka FF UPJŠ
(posúdenie prihlášok uchádzačov FF UPJŠ) a dekan PF UPJŠ (posúdenie prihlášok
uchádzačov PF UPJŠ).
5. Na základe oznámenia o prijatí sa prijatí uchádzači zúčastnia zápisu v stanovenom
termíne.
6. FF UPJŠ a PF UPJŠ si vyhradzujú právo neotvoriť DPŠ v externej forme štúdia v
prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.
Článok 4
Realizácia DPŠ
1. Zavedenie predmetov DPŠ
a. Katedry FF UPJŠ, resp. ústavy PF UPJŠ musia mať v ponuke okrem predmetov,
ktoré zabezpečujú počas štúdia DPŠ, aj predmety súvisiace so záverečnou
skúškou:
Predmetová didaktika (napr. KAaA/PDdps/; UBEV/PDdps/) – 1 kredit, kód
ukončenia: SS
Seminár k záverečnej práci (napr. KAaA/SZPdps/; UBEV/SZPdps/) – 2 kredity,
2.roč., LS, H
Záverečná práca a jej obhajoba (napr. KAaA/ZPOdps/; UBEV/ZPOdps/) - 14
kreditov, kód ukončenia: OB
b. Predmety Predmetová didaktika, Pedagogika a psychológia musia mať v AIS2
zavedené otázky na záverečnú skúšku, ktoré sa uvádzajú do protokolu študenta.
2. Študenti externej formy štúdia si zapisujú predmety podľa študijného plánu pre DPŠ v
externej forme.
3. Študenti dennej (súbežnej) formy štúdia si predmety DPŠ zapisujú do bloku výberových
predmetov (zapisujú si predmety alternujúce z ponuky denného štúdia učiteľstva
akademických predmetov).
4. Predmety zo študijného plánu učiteľstva akademických predmetov, ktoré sú alternujúce
k predmetom DPŠ, môže študent absolvovať v rámci svojho študijného programu ako
výberové predmety. Uznajú sa mu na jeho žiadosť za predmety DPŠ, ak je ich rozsah
rovnaký alebo väčší ako rozsah zodpovedajúceho predmetu v študijnom pláne DPŠ.
5. Absolvovanie výberových predmetov sa riadi zásadami kreditového systému. Bezplatne
si študent môže zapísať a absolvovať v rámci svojho riadneho študijného programu
predmety v danom AR maximálne za 90 kreditov. Za predmety DPŠ absolvované nad
rámec 90 kreditov v danom AR je však povinný pred zápisom do nasledujúceho AR,
resp. pred vykonaním záverečnej skúšky, uhradiť alikvotnú časť školného.
6. Počas DPŠ absolvujú študenti pedagogickú prax v rozsahu stanovenom učebným
plánom. Študenti, ktorí vykonávali, resp. súbežne so štúdiom vykonávajú pedagogickú
činnosť, môžu písomne požiadať predmetového didaktika o uznanie pedagogickej
praxe. Rozsah uznanej pedagogickej praxe je v kompetencii predmetového didaktika.

Článok 5
Ukončenie DPŠ
1. Záverečná práca DPŠ
a) Študent DPŠ je povinný vypracovať záverečnú prácu (ďalej len „ZP“), ktorá je
predmetom obhajoby v rámci záverečnej skúšky DPŠ.
b) ZP DPŠ má didakticko-metodický charakter, môže reflektovať i širšie
vedomosti z oblasti pedagogiky a psychológie.
c) Témy ZP sú evidované v AIS2 pod príslušnou katedrou FF UPJŠ, resp. ústavom
PF UPJŠ.
d) Vedúcimi ZP sú vyučujúci:
 predmetovej didaktiky príslušnej katedry FF UPJŠ, resp. ústavu PF
UPJŠ,
 pedagogiky,
 psychológie.
e) Minimálny rozsah ZP je 30 normostrán formátu A4.
f) Základné informácie o formálnej stránke ZP sú dostupné na web stránke
http://www.crzp.sk/ v okienku "Užitočné informácie". Pri tvorbe ZP študent
využíva šablónu ZP zverejnenú na http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/infopre-studentov/info-pre-studentov .
g) Študent pri odovzdávaní ZP postupuje podľa „Rámcového postupu pri zadávaní,
odovzdávaní a obhajobe záverečných prác“ a „Pokynov k odovzdávaniu
záverečných prác“ zverejnených na http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/infopre-studentov/info-pre-studentov.
h) ZP odovzdáva študent na príslušnej katedre FF UPJŠ, resp. ústave PF UPJŠ
podľa vedúceho ZP v 2 printových verziách.
i) Termín odovzdania ZP je do 20. 06. kalendárneho roka (alebo najbližší pracovný
deň).
j) ZP oponuje jeden oponent, ktorý je zavedený v AIS2 vedúcim príslušnej katedry
FF UPJŠ, resp. ústavu PF UPJŠ. Sekretárka príslušnej katedry FF UPJŠ, resp.
ústavu PF UPJŠ postupuje ZP oponentovi. Posudok zavádza do AIS2 vedúci ZP
a oponent najneskôr 3 dni pred obhajobou.
2. Záverečná skúška DPŠ
a) DPŠ sa ukončuje obhajobou ZP a záverečnou skúškou. Študent je na záverečnej
skúške hodnotený klasifikačnými stupňami z predmetov: Obhajoba záverečnej
práce, Pedagogika a psychológia, Predmetová didaktika.
b) Študenti sa na záverečnú skúšku prihlasujú v AIS2 v termíne od 20. 6. do 30. 6.
c) Záverečná skúška sa koná 30. 8. (alebo najbližší predchádzajúci pracovný deň).
d) Komisia pre záverečnú skúšku je tvorená minimálne zo štyroch členov
(predseda, skúšajúci z predmetovej didaktiky, psychológie, pedagogiky).
e) Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok sa vydá absolventovi DPŠ
vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Skutočnosti týkajúce sa DPŠ neupravené touto smernicou sa riadia príslušnými
ustanoveniami ZoVŠ, ZoPZaOZ a ostatnými právnymi predpismi SR, ako aj príslušnými

vnútornými predpismi UPJŠ a FF UPJŠ (predovšetkým Študijným poriadkom UPJŠ
v Košiciach).

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania dekanom FF UPJŠ
a dekanom PF UPJŠ.
3. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice strácajú platnosť a účinnosť nasledovné
vnútorné predpisy:
a) Smernica dekanov Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k
realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia zo dňa 01.04.2009,
b) Pokyn dekana FF UPJŠ a PF UPJŠ k ukončeniu Doplňujúceho pedagogického
štúdia zo dňa 14.02.2011,
c) Informačný materiál Doplňujúceho pedagogického štúdia na rok 2014/2015 zo
dňa 05.09.2014.

V Košiciach dňa 26.11.2018

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka fakulty

V Košiciach dňa 23.11.2018

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty

