
Odporúčaná študijná cesta pre AR 2017/2018

1roč. Bc. PEDde Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Zimný semester AR 2017/2018

Povinné predmety v ZS:

Kód predmetu: Názov predmetu: Počet kreditov:

PdF.KPg/B-
PEDde001/16 Všeobecná pedagogika

5

PdF.KPg/B-
PEDde002/16 Teória výchovy

5

Letný semester AR 2017/2018

Povinné predmety v LS:

Kód predmetu: Názov predmetu: Počet kreditov:

PdF.KPg/B-
PEDde003/16 Dejiny školstva a pedagogiky 

5

PdF.KPg/B-
PEDde004/16 Pedagogika voľného času

5

Povinne voliteľné predmety v LS:

Kód predmetu: Názov predmetu: Počet kreditov:

Skupina A:

PdF.KPg/B-
PEDde013/16 Teória a prax rodinnej výchovy

2

PdF.KPg/B-
PEDde014/16 Psychodidaktika

2

Skupina B:
PdF.KPg/B-

PEDde020/16 Mediálna výchova
2



Ukončenie predmetu:

H – hodnotenie v ZS do 8.12.2017, v LS do 4.5.2018

S – skúška v ZS do 16.2.2018, v LS do 29. 6. 2018

_________________________________________________________________________________

DôLEŽITÉ!

Podľa Študijného poriadku PdF UK v Bratislave – Článok 25

Ak chce študent dennej formy štúdia pokračovať v štúdiu, musí:

c)  na  konci  prvého semestra  preukázať  úspešné  absolvovanie  minimálne dvoch povinných  predmetov a
získanie minimálne 15 kreditov;

d) v každom roku štúdia získať  za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov s výnimkou prípadu, že
študentovi ostáva vykonať iba štátnu skúšku.

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013:

Študent má právo si prvý týždeň v semestri (25.9.2017 do 1.10.2017)  vykonať 
počas tohto obdobia úpravu študijného plánu (výmaz/zápis predmetov) ako aj 
odoberať predmety zo zápisných listov. Počas druhého týždňa  (2.10.2017 do 
8.10.2017) už len pridávať  a odoberať predmety, výmaz zapísaných predmetov zo 
zápisného listu študenta v AiS len v opodstatnených prípadoch na základe žiadostí 
podaných na študijné oddelenie (pozor žiadosti o výmaz predmetov zo zápisného 
listu sú akceptované len z vážnych dôvodov). Výmaz predmetov explicitne 
uvedených na tlačive realizuje študijné oddelenie na základe písomnej žiadosti
študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu“ uverejnené na 
webovej stránke fakulty).

Preto ak si študent nie je istý, či ho vyučujúci priradí na rozvrh, prvý týždeň si tento
predmet  vymaže  zo  zápisného  listu  a na  základe  osobnej  alebo  e-mailovej
komunikácie (na webe katedry, alebo fakultnom nájde e-mailové kontakty) si ho po
dohode s vyučujúcim priradí na rozvrh.


