
Smernica dekanov Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii 

doplňujúceho pedagogického štúdia 

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných 

programov v odboroch, v ktorých sú na UPJŠ v Košiciach akreditované študijné programy učiteľstva 

akademických predmetov. Študenti UPJŠ môžu študovať DPŠ súbežne so štúdiom študijného 

programu v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 8 zákona č. 390/2011 Z. z.. 

 

Organizácia DPŠ sa na UPJŠ v Košiciach  riadi nasledujúcimi pravidlami: 

1. Uchádzači sa prihlasujú na DPŠ formou zverejnenej prihlášky na DPŠ. Termín podania 

prihlášky je 15. august. Výšku poplatku za prihlášku a výšku školného určuje Poriadok 

poplatkov, ktorý vydáva rektor UPJŠ v Košiciach pre daný akademický rok. 

2. Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku DPŠ, ak počet 

absolventov/záujemcov o DPŠ, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie, nebude dostatočný. 

3. Na súbežné DPŠ sa môžu prihlásiť študenti všetkých troch stupňov VŠ štúdia. Študent, ktorý 

nestihne absolvovať súbežné DPŠ do konca svojho štúdia na druhom, resp. treťom stupni, 

môže plynule pokračovať v následnom DPŠ ako absolvent. 

4. Výučba sa koná v piatok popoludní  alebo v sobotu. 

5. 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. 

6. Absolvovanie výberových predmetov sa riadi zásadami kreditového systému. Bezplatne si 

študent smie zapísať a absolvovať v rámci svojho riadneho študijného programu predmety 

danom akademickom roku maximálne za 90 kreditov. Za predmety DPŠ absolvované nad 

rámec 90 kreditov v danom AR je však povinný pred zápisom do nasledujúceho 

akademického roka,  resp. pred vykonaním štátnej záverečnej skúšky, uhradiť alikvotnú časť 

školného. 

 

V Košiciach 8. 1. 2014 

 

prof. PhDr. Ján Gbúr , CSc.,v.r.                          doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.,v.r. 
          dekan FF UPJŠ              dekan PF UPJŠ 


