Interné predpisy
doplňujúceho pedagogického štúdia na DF VŠMU
(s platnosťou od akademického roku 2011/2012)
Novelizácia interného predpisu
na základe Akreditácie programu DPŠ na roky 2015-2019
Doplňujúce pedagogické štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU je zamerané na získanie
príslušného stupňa pedagogickej kvalifikácie podľa ustanovení § 2 Vyhlášky č.581/2007 o
doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Spolu s absolvovaným stupňom odborného vzdelania
v študijnom odbore 2.2.4 divadelné umenie zaisťuje potrebné kvalifikačné pedagogické
predpoklady pre vyučovanie odborných umeleckých premetov na základných umeleckých
školách a konzervatóriách v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 1.
Organizácia doplňujúceho pedagogického štúdia
1. Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na DF VŠMU sa organizuje ako
štvorsemestrálne štúdium:
a) v dennej forme súbežne so štúdiom študijného programu pre študentov
v umeleckom študijnom odbore 2.2.4 divadelné umenie podľa § 2, ods. a)
Vyhlášky 581/2007.
b) v externej forme pre absolventov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním
druhého (magisterského) a tretieho (doktorandského) stupňa štúdia v študijnom
odbore 2.2.4 divadelné umenie § 2, ods. a) Vyhlášky 581/2007.
c) v externej forme pre absolventov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním
prvého (bakalárskeho) stupňa štúdia v študijnom odbore 2.2.4 divadelné umenie
podľa § 2, ods. b) Vyhlášky 581/2007.
2. Prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium sa uskutočňuje formou podania prihlášky
na DPŠ bez prijímacieho konania.
3. Pred prihlásením sa na DPŠ v dennej forme je potrebné oboznámiť sa s Internými
predpismi DPŠ, s harmonogramom študijného plánu DPŠ ako aj s aktuálnym rozvrhom
hodín príslušných predmetov.
4. O študentoch doplňujúceho pedagogického štúdia a študijných výsledkoch sa vedie
osobitná písomná evidencia DPŠ nezávisle od denného štúdia študijného programu
i nezávisle od elektronického akademického informačného systému (AIS). K evidencii
študenta v DPŠ je potrebné kompletne vypísať:
a) prihlášku na DPŠ
b) evidenčný list študenta DPŠ
c) výkaz o zapísaných predmetoch a skúškach DPŠ – vypisuje sa na začiatku prvého
aj druhého roku DPŠ. Len na základe riadne vypísaného výkazu o DPŠ je študent
zadelený do vyučovania a úväzkov jednotlivých pedagógov.
5. Študent, ktorý nevypíše alebo neaktualizuje tlačivá uvedené v bode 4 týchto Interných
predpisov DPŠ, nie je považovaný za študenta DPŠ, nemá nárok prihlásiť sa na

obhajobu záverečnej práce DPŠ a nemá nárok na získanie Vysvedčenia o pedagogickej
spôsobilosti.
6. Študijný plán DPŠ povinne obsahuje predmety podľa Vyhlášky o doplňujúcom
pedagogickom štúdiu č. 581/2007: pedagogiku, psychológiu a didaktiku nadväzujúcu
na štúdium v príslušnom študijnom odbore). Súčasťou študijných plánov je spravidla aj
predmet Vyučovacia prax – ukončuje sa záverečnou skúškou vo forme pedagogického
výstupu pred trojčlennou komisiou.
7. V dennej súbežnej forme sa dosiahnuté kredity z predmetov doplňujúceho
pedagogického štúdia započítavajú ku kreditom dosiahnutým z ostatných predmetov
v rámci študijného odboru, na ktorého obsah nadväzuje doplňujúce pedagogické
štúdium.
8. Pokiaľ študent neúspešne absolvuje predmet DPŠ, môže si ho zapísať ešte raz. Po
druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu je študent vylúčený z DPŠ.
9. Študent prihlásený na DPŠ je povinný dodržiavať harmonogram študijných plánov
DPŠ rozvrhnutých s určenou nadväznosťou predmetov do dvoch rokov štúdia (štyroch
semestrov).
10. V prípade mimoriadnych okolností brániacich dodržaniu daného harmonogramu DPŠ,
musí študent tieto skutočnosti preukázateľne zdokladovať a oznámiť na študijnom
oddelení – v opačnom prípade sa vystavuje vylúčeniu z DPŠ.
Článok 2.
Záverečné skúšky DPŠ
1. Záverečné skúšky DPŠ sa skladajú z obhajoby záverečnej práce a záverečnej
kolokviálnej skúšky z predmetov DPŠ (všeobecnej pedagogiky, psychológie
a didaktiky). Skúška sa koná pred komisiou, ktorá má minimálne 3 členov. Záverečná
práca má dvoch recenzentov.
2. O záverečnej skúške z každého predmetu vystaví ustanovená skúšobná komisia
osobitný protokol s hodnotením, dátumom skúšky, podpismi predsedu a členov
komisie. Protokol sa po vykonaní skúšky uloží do zložky študenta DPŠ na študijnom
oddelení.
Článok 3.
Záverečná práca DPŠ
1. Obsahové zameranie písomnej záverečnej práce je orientované predmetovo-didakticky
z oblasti poznania študijného odboru divadelné umenie, reflektujúc nadobudnuté
vedomosti z oblasti pedagogiky a psychológie. Tému záverečnej práce zadáva
vyučujúci pedagóg didaktiky, ktorý je spravidla i vedúcim pedagógom záverečnej
práce.
2. Minimálne formálne parametre záverečnej práce DPŠ:

a) rozsah: najmenej 20 normostrán formátu A4
b) písmo: Times New Roman, veľkosť: 12, riadkovanie: 1,5
c) počet znakov (vrátane medzier): najmenej 36 000
d) študent odovzdá záverečnú prácu v jednom tlačenom a zviazanom vyhotovení
(minimálne hrebeňová väzba) a 1x v elektronickej podobe (formát rtf) na študijné
oddelenie. Elektronický exemplár práce (formát rtf) zašle študent na študijné
oddelenie fakulty, ktoré mu potvrdí jeho prijatie a prepošle prácu vedúcemu práce a
recenzentom.
3. Posledný termín odovzdania záverečnej práce DPŠ pre študentov dennej a externej
formy štúdia je 30. apríl v danom akademickom roku, v ktorom vykonávajú záverečnú
skúšku z didaktiky, pokiaľ neurčí vyučujúci pedagóg didaktiky inak.
4. Recenzenti záverečnej práce vypracujú hodnotiaci posudok (na osobitnom formulári),
ktorý odovzdajú elektronicky (formát rtf, resp. pdf) na študijnom oddelení najneskôr 7
dní pred termínom obhajoby.
Článok 4.
Obhajoba záverečnej práce a ukončenie DPŠ kolokviálnou záverečnou skúškou
1. Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej písomnej práce a
kolokviálnou záverečnou skúškou pred trojčlennou komisiou zloženej spravidla
z členov Divadelnej fakulty. Predmetom kolokviálnej záverečnej skúšky DPŠ sú najmä
otázky súvisiace s okruhom témy záverečnej práce, resp. širšie koncipované okruhy
tém súvisiace s oblasťou pedagogiky, psychológie a didaktiky vo zvolenom študijnom
programe.
2. Podmienky pripustenia k obhajobe záverečnej práce a kolokviálnej záverečnej skúške
DPŠ:
a)

kompletné absolvovanie všetkých predmetov študijného plánu DPŠ v príslušnom
študijnom programe

b) odovzdanie prihlášky na obhajobu záverečnej práce a kolokviálnu záverečnú
skúšku DPŠ najneskôr 14 dní pred dňom ich uskutočnenia (prihláška sa odovzdáva
osobne na študijnom oddelení DF - v písomnej forme, podpísaná)
c)

spolu s prihláškou je potrebné priložiť kópiu dokladu o úhrade poplatku vo výške
70.- € (platí pre externých aj interných študentov DPŠ; poplatok je určený na
pokrytie nevyhnutných výdavkov spojených s organizáciou a zabezpečením
obhajoby a kolokviálnej záverečnej skúšky, administratívnymi úkonmi, vystavením
dokladov o DPŠ a pod.).

3. Študenti dennej formy štúdia absolvujú obhajobu záverečnej práce a kolokviálnu
záverečnú skúšku DPŠ až po získaní všetkých predpísaných kreditov magisterského
stupňa štúdia vo zvolenom študijnom programe, vrátane štátnych skúšok a obhajoby
záverečnej práce.
Článok 5.

Vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti
1. O úspešnom vykonaní záverečných skúšok sa vydá absolventovi doplňujúceho
pedagogického štúdia vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti oprávňujúce
vyučovať predmety, ktorých obsah nadväzuje na absolvovaný študijný odbor v zmysle
§2, príslušného odstavca Vyhlášky 581/2007.
2. Vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti podľa § 2, ods. a) Vyhlášky 581/2007
zabezpečujúce magisterskú úroveň pedagogickej kvalifikácie je viazané na získanie
magisterského diplomu a ukončené magisterské štúdium v príslušnom študijnom
odbore a programe.
3. Vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti podľa § 2, ods. b) Vyhlášky 581/2007
zabezpečujúce bakalársku úroveň pedagogickej kvalifikácie je viazané na získanie
bakalárskeho diplomu a ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom odbore a
programe.
4. Na vysvedčení o získaní pedagogickej spôsobilosti sa uvedie:
a) názov vysokej školy
b) meno, priezvisko a dátum narodenia absolventa
c) výsledky záverečných skúšok z jednotlivých predmetov
d) názov záverečnej práce a výsledok jej obhajoby
e) druh pedagogickej spôsobilosti, ktorú absolvent nadobudol podľa § 2 Vyhlášky č.
581/2007
f) deň konania záverečnej skúšky
g) číslo diplomu o nadobudnutom odbornom vzdelaní s plným názvom vzdelávacej
inštitúcie, ktorá ho vydala
h) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá je štatutárnym orgánom vysokej školy a
odtlačok úradnej pečiatky
Článok 6.
Poplatok za DPŠ
1. Denná forma DPŠ súbežne so štúdiom študijného programu je bezplatná (uhrádza sa
len poplatok za obhajobu záverečnej práce a záverečnú kolokviálnu skúšku – viď čl. 4,
písm. c)
2. Výška poplatku za externú formu DPŠ je zverejnená v Smernici o školnom
a poplatkoch pre aktuálny akademický rok. Poplatok za obhajobu a záverečnú
kolokviálnu skúšku sa hradí nezávisle od poplatku za externú formu DPŠ – viď bod č.
čl. 4, písm. c)

Článok 7.
Záverečné ustanovenia
1. Divadelná fakulta otvára DPŠ spravidla každé dva roky. Otvorenie DPŠ je podmienené
počtom prihlásených študentov v dennej a externej forme štúdia. O otvorení DPŠ
rozhoduje dekan.

2. Tieto Interné predpisy doplňujúceho pedagogického štúdia na DF VŠMU schválil
Akademický senát DF VŠMU na svojom zasadnutí dňa 18. 4. 2011 s účinnosťou odo
dňa schválenia.
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prof. Ľubomír Vajdička
predseda Akademického senátu DF VŠMU
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Mgr. art. Peter Mikulík
dekan DF VŠMU

