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• Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské 
vzdelávanie v magisterskom študijnom programe podľa 
akreditovaných študijných programov v dennej a externej forme; 

• Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na 
fakulte je založená na kreditovom systéme štúdia v súlade s 
vyhláškou MŠ SR;

• Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom fakulty a UK 
zápisom na študijný program vysokoškolského štúdia. 



a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý; 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu; 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené 
študijným programom alebo študijným poriadkom; 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným 
programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní 
ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si pred začatím výučby učiteľa pri predmete 
vyučovanom viacerými učiteľmi; 

e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v 
zahraničí (študentská mobilita, Erazmus+);

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na 
PdF UK; 

h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o učiteľoch a o kvalite výučby formou 
anonymného dotazníka.



a) dodržiavať vnútorné predpisy fakulty a jej súčastí; 

b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby fakulty; 

c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a to priamo fakulte alebo UK v 
termíne ich splatnosti; 

d) oznámiť fakulte, na ktorej študuje, adresu na doručovanie písomností, resp. 
zmenu adresy; 

e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi 
povereného zamestnanca UK alebo fakulty; 

g) riadne sa pripravovať na výučbu a všetky formy kontroly štúdia (skúšanie a 
podobne), včas a riadne plniť úlohy určené vyučujúcim, mať na výučbe pomôcky 
podľa pokynov pedagóga; 

h) zachovávať zásady slušného správania, predovšetkým vo vzťahu k pedagógom a 
iným zamestnancom fakulty; 

i) konzultovať študijné záležitosti s pedagógmi a študijnými poradcami osobne, 
telefonicky alebo e-mailom v stanovených konzultačných hodinách; 



• Povinnosťou študenta je oboznámiť sa s jednotkami študijného programu a 

s informačnými listami všetkých študijných predmetov, ktoré absolvuje. Zvlášť 

dôležité je  oboznámiť sa s podmienkami hodnotenia predmetu a dôsledne ich plniť.

Ak sa počas štúdia vyskytne vážny problém, postup riešenia je nasledovný:

1. konzultujte problém s vyučujúcim – ak sa problém nevyrieši;

2. konzultujte problém s tútorom – ak sa ani vtedy problém neposunie ďalej;

3. konzultujte problém s vedúcim katedry, ku ktorej sa váš problém viaže – ak sa však 

ani teraz problém nepodarí odstrániť; 

4. konzultujte problém s vedením fakulty.



• Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) 

vykonať úpravy svojho študijného plánu v AiS (zrušiť/zmeniť zapísané predmety z 

dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu 

neabsolvovania prerekvizity predmetu v predchádzajúcom období, resp. vykonať 

doplňujúci zápis predmetov, pri dodržaní pravidiel daných PdF UK). Počas prvého 

týždňa tohto obdobia úpravu študijného plánu (výmaz/zápis predmetov) vykoná 

študent osobne v AiS. Počas druhého týždňa študent môže osobne v AiS vykonať len 

doplňujúci zápis predmetov. Počas druhého týždňa tohto obdobia výmaz zapísaných 

predmetov zo zápisného listu študenta v AiS v opodstatnených prípadoch explicitne 

uvedených na tlačive realizuje študijné oddelenie na základe písomnej žiadosti 

študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu“).



• Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. 

augusta nasledujúceho roka; 

• Akademický rok sa člení na zimný a letný semester; 

• Každý semester sa skladá z výučbovej časti (priebežná výučba a 

výcviky, iné formy výučby - bloková výučba) a skúškového obdobia;

• Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 15 

výučbových týždňov. Skúškové obdobie trvá najmenej 4 týždne.



• Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce 
potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania; 

• Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je 60 
kreditov, za semester 30 kreditov; 

• Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je 
maximálne 48 kreditov. Uvedená podmienka sa vzťahuje na študentov v externej 
forme štúdia prijatých na štúdium študijného programu akreditovanom po 1. 1. 
2013; 

• Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je 
možné v priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz; 

• Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú 
(sčítavajú, akumulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred 
určenej kontrolnej etape štúdia je získanie potrebného súčtu kreditov 
stanovených študijným programom; 

• Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je pre študijný 
program so štandardnou dĺžkou štúdia podľa čl. 14 ods. 12 a 13: v magisterskom 
štúdiu najmenej 120 kreditov.



Každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci fakulty svojím kódom a názvom a 

je koncipovaný ako jednosemestrálny. Základné údaje o charaktere predmetu sa 

uvádzajú v informačnom liste predmetu – AIS.

Predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania 

rozdelené na tieto druhy: 

a) povinné - ich absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti 

alebo celého študijného programu; 

b) povinne voliteľné - dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si 

študijný plán svojim individuálnym záujmom podľa vlastného výberu v štruktúre určenej 

študijným programom; 

c) výberové – sú ostatné predmety, ktoré si môže študent zapísať na doplnenie.



a) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je 

podmienený absolvovaním iného predmetu; 

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov -

absolvovanie takéhoto predmetu je možné len po úspešnom 

absolvovaní iného predmetu alebo predmetov – tzv. prerekvizity. 



Na hodnotenie študijných výsledkov sa na UK používa stupnica, ktorú tvorí šesť 

klasifikačných stupňov: 

A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1) 

B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (numerická hodnota 1.5)

C - dobre (priemerné výsledky) (numerická hodnota 2), 

D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (numerická hodnota 2.5) 

E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (numerická hodnota 3) 

FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) (numerická hodnota 4)

Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A až E. Študent 

získa kredity len za úspešne absolvovaný predmet.



• Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX, má právo na 

dva opravné termíny, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. 

Študent nemá nárok na opravné alebo náhradné možnosti splnenia 

podmienok priebežného hodnotenia, ak takáto možnosť nie je 

stanovená v informačnom liste predmetu, resp. ak vyučujúci na 

začiatku semestra neurčí niečo iné, alebo ak študijný poriadok fakulty 

neurčuje inak. 

• V prípade, že študent nesplní podmienky priebežného hodnotenia, 

je hodnotený známkou FX bez možnosti zúčastniť sa záverečnej 

skúšky. Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za 

rovnakých podmienok len na jeden opravný termín.



• Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo 

skúšky podľa potreby svoj index, ktorý predloží 

hodnotiacemu/skúšajúcemu učiteľovi. Ak študent nepredloží  

index, skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

• Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo 

v akademickom roku je študent povinný najneskôr do konca 

skúškového obdobia skontrolovať správnosť a úplnosť 

hodnotení zapísaných v AiS. V prípade, ak pri kontrole zistí 

nesúlad alebo chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne 

hodnotiaceho učiteľa. 

• Študent je povinný riešiť a konzultovať študijné záležitosti 

s pedagógmi, študijnými poradcami a ŠO v stanovených 

konzultačných/úradných hodinách. 
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https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-
sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/
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• Vedenie fakulty:

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/dekanat/

• Pedagogické a vedecké pracoviská:

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-

magisterske-studium/pedagogicke-a-odborne-praxe/

• Knižnica:

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/akademicka-kniznica/

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/dekanat/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-a-odborne-praxe/
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/akademicka-kniznica/


V akademickom prostredí je ustálené oslovovanie vyučujúcich podľa titulov. To 
znamená, že na rozdiel od strednej školy nie všetci učitelia sú profesori. 
Vyučujúcich v zásade oslovujeme podľa najvyššie dosiahnutého titulu.

Príklad                         Oslovenie 

•prof. PaedDr. XY, CSc.          pán profesor / pani profesorka 

•doc. PaedDr. XY, PhD. pán docent / pani docentka 

•PaedDr. XY, PhD. pán doktor / pani doktorka 

•PaedDr. XY, CSc. pán doktor / pani doktorka 

•Mgr. XY, PhD. pán doktor / pani doktorka 

•Mgr. XY pán magister / pani magisterka 

Akademických funkcionárov (dekana a prodekanov) v škole oslovujeme nie podľa 
titulov, ale podľa funkcie: pani dekanka, pán prodekan/pani prodekanka. 

Pracovníkov fakulty a univerzity bez titulov oslovujeme pán/pani + priezvisko. 



Štúdium na vysokej škole je prevažne samoštúdiom, pri ktorom je učiteľ 

sprievodcom a skúsenejším kolegom. Preto sa u študenta Pedagogickej fakulty UK 

považuje za samozrejmé, že sa na začiatku štúdia zapíše do univerzitnej 

alebo fakultnej knižnice a počas štúdia využíva ich knižničné služby. 

Vzhľadom na charakter vysokoškolského štúdia nie je možné na seminároch 

a prednáškach prejsť všetkými tematickými okruhmi predmetu.

Učiteľ je zodpovedný za naplnenie cieľa a obsahu predmetu i za hodnotenie študenta 

podľa kritérií stanovených v infoliste predmetu. Spochybňovanie rozhodnutí 

učiteľa pri hodnotení nepatrí do akademického prostredia. Ak však študent urobil 

pre úspešné zvládnutie predmetu maximum a napriek tomu má pocit neadekvátneho 

ohodnotenia, postupuje podľa Študijného poriadku UK.



Študentská práca porušujúca normy spisovného slovenského jazyka nemusí byť 

vyučujúcim akceptovaná, resp. sa jej jazykovoštylistická úroveň môže premietnuť 

aj do hodnotenia študenta. 

Študent by mal disponovať primeranou úrovňou počítačovej gramotnosti: práca s PC, 

internetom, tlačiarňou, elektronickými databázami.

Odhalenie podvádzania vo forme sťahovania prác z internetu alebo iného spôsobu 

nečestného využívania cudzích zdrojov sa považuje za plagiátorstvo a študent sa 

môže za svoje počínanie zodpovedať pred disciplinárnou komisiou. 

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kniznica/Manual_pre_Bc

_a_Mgr_prace_2010.pdf

http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kniznica/VP_c.12-

2013_o_zakladnych_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kniznica/Manual_pre_Bc_a_Mgr_prace_2010.pdf
http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kniznica/VP_c.12-2013_o_zakladnych_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf


Štúdium na vysokej škole je dobrovoľné; zúčastňuje sa ho ten, kto má záujem 

o zvolený odbor. Nezáujem o študovaný odbor prináša komplikácie študentovi  (strata 

času, stres a sklamanie z neúspechu) i učiteľovi.

Ak sa študent rozhodol študovať na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, 

potom sa ho týkajú všetky práva a povinnosti študenta. Za študijné úspechy i 

neúspechy preberá zodpovednosť študent. Prijatie na vysokú školu nie je zárukou, že 

štúdium bude úspešne ukončené. 

Pri zodpovednom plnení všetkých študijných povinností a využívaní ponúkaných 

príležitostí máte počas vysokoškolského štúdia jedinečnú šancu na budovanie svojej 

odbornej expertízy a na osobnostný a sociálny rozvoj. 




