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1. Študenti bakalárskeho štúdia,  ktorí začali svoje štúdium pred komplexnou akreditáciou v roku 2015 a 

v AR 2018/19 sa  zapísali do posledného roka štúdia  v nadštandardnej dĺţke štúdia, ukončia svoje 

štúdium podľa nasledovných pokynov:  

a) končiaci študenti Bc. študijných programoch v dennej forme štúdia (AJ, ESHI, LC, NJ, 

OBAN, OBBI, OBES, OBHI, OBNE, PSBI, PSHI, PSPG, PSSL, SOPG, SP – MPTP, SP –

 POMP), doštudujú podľa štruktúry študijných programov akreditovaných pred AR2015/16, 

okrem modifikovaných podmienok stanovených pre ukončenie bakalárskeho štúdia (štátne skúšky, 

bod 3), 

b) končiaci študenti Bc. študijných programov v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou 

štúdia 4 roky (ANNE/e4, PSNE/e4, PSSL/e4, SLAN/e4, SP – MPTP/e4, SP – POMP/e4) 

doštudujú podľa štruktúry študijných programov platných od AR 2014/15, okrem modifikovaných 

podmienok stanovených pre ukončenie bakalárskeho štúdia (štátne skúšky, bod 3), 

c) končiaci študenti Bc. študijných programov v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou 

štúdia 3 roky (SOPG/e, AJ/e, NJ/e, UPV/e) štúdia doštudujú podľa štruktúry študijných 

programov akreditovaných pred rokom 2015 (vrátane štátnej skúšky, bod 5), 

2. Opakovaný zápis a absolvovanie predmetu, ktorý sa uţ nerealizuje (nie je nasadený v aktuálnom rozvrhu) 

odporúčame riešiť v súčinnosti s príslušnou katedrou a ŠO formou Ţiadosti o zápis vybraných kurzov. 

3. Vo všetkých Bc. študijných programoch v dennej forme a Bc. študijných programoch v externej 

forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky je od roku 2015 platná koncepcia kreditovej štátnej 

skúšky a jediným predmetom štátnej skúšky je predmet „Obhajoba záverečnej práce“, za ktorej úspešné 

absolvovanie študent získa 12 kreditov. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je absolvovanie 

predpísaného študijného plánu (t. j. absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov 

v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 168 kreditov vo výučbovej časti štúdia (čo za celé obdobie 

štúdia vrátane štátnice činí spolu minimálne 180 kreditov).  

4. Vo všetkých Mgr. študijných programoch v dennej forme štúdia a Mgr. študijných programoch 

v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky je od  roku 2015  platná koncepcia 

kreditovej štátnej skúšky, t. j. za úspešné absolvovanie štátnej skúšky študent získa kredity. Bliţšie 

informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky a ich kreditovej dotácii nájdete v AIS2, ako i v 

ročenke PdF UK 2018/19 na webovom portáli fakulty.  Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je 
absolvovanie predpísaného študijného plánu (t. j. absolvovanie všetkých povinných a povinne 

voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 120 kreditov za celé obdobie štúdia 

vrátane štátnej skúšky. 

5. V Bc. študijných programoch v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 

(ŠP akreditované pred komplexnou akreditáciou v 2015) v akademickom roku 2018/2019 ostáva pôvodná 

štruktúra predmetov štátnej skúšky. Bliţšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky nájdete 

v AIS2, ako i v ročenke PdF UK 2018/19 na webovom portáli fakulty. Podmienkou pripustenia k štátnej 

skúške je absolvovanie predpísaného študijného plánu (t. j. absolvovanie všetkých povinných a povinne - 

voliteľných predmetov v predpísanej skladbe).  

6. Študenti 3 - ročného Bc. externého štúdia,  ktorí opakujú niektorý z predmetov štátnej skúšky, ukončia 

svoje štúdium podľa starej štruktúry študijných programov akreditovaných pred r. 2015, vrátane  skladby 

predmetov štátnej skúšky (bod 5).  

7. Študenti Bc. denného štúdia, ktorí opakujú niektorý z predmetov štátnej skúšky, ukončia svoje štúdium 

podľa modifikovaných podmienok stanovených pre ukončenie bakalárskeho štúdia, t. j.  skladby 

predmetov štátnej skúšky (bod 3). 

Aktualizované na základe záverov zo zasadnutia PdF UK dňa 30.11.2015 a 20. 09. 2017. 
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