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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

1. Časť
1.1 Príhovor dekana
Vzdelávanie, nové znalosti, kreativita a invencia predstavujú základné, esenciálne prvky, ktoré
stáli pri zrode a posúvali a posúvajú vývoj ľudskej civilizácie smerom k jej lepším a dokonalejším
formám. Nové myšlienky, ich účelné využívanie v praxi, ako aj hlboké morálne základy a rešpektovanie
etického rozmeru vzdelávania a vedy tvoria hlavné východiská na ktorých je vystavaná, dnes už môžeme
povedať, v slovenskom akademickom prostredí etablovaná vysokoškolská, vzdelávacia inštitúcia, ktorou
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
nepochybne je. Počas dvadsaťročného obdobia svojej existencie prešla Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov vývojom, ktorý je možné charakterizovať ako vývoj veľmi úspešný, naplnený
náročnou a tvorivou prácou v oblasti pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti, ktorej výsledky je
možné najviditeľnejšie prezentovať na hodnoteniach dosiahnutých v rámci niekoľkých sledov
komplexnej akreditácie, v ktorých doposiaľ vždy obhájila nadobudnuté práva, ako aj neustále rozširovala
rozsah priznaných práv nielen v rámci jednotlivých stupňov štúdia, ale aj oblasti habilitačného
a vymenúvacieho konania.
Tieto dosiahnuté úspechy posúvali Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici smerom ku kreovaniu jedinečných a špecificky profilovaných
študijných programov tak v rámci bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa štúdia, ktoré
vytvorili základné predpoklady pre odbornú prípravu odborníkov a špecialistov z oblasti politológie,
medzinárodných vzťahov i národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Uplatniteľnosť týchto odborníkov je
vzhľadom k rastúcej požiadavke zvyšovania konkurencieschopnosti kvalifikovanej pracovnej sily na trhu
práce, širokospektrálna a dotýka sa rôznych oblastí našej spoločenskej i hospodárskej praxe.
Za účelom dosiahnutia vysokej kvality vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti vedenie
fakulty, ako aj jednotlivých katedier bude venovať výraznú pozornosť oblasti podpory zvyšovania
kvalifikačného rastu jej pracovníkov. Prioritným cieľom, pre tento i nasledujúce roky, bude dosiahnutie
potrebnej kontinuity v oblasti kvalifikačného rastu pracovníkov jednotlivých katedier a tým vytvorenie
potenciálu pre stabilné zabezpečenie garancií jednotlivých akreditovaných študijných programov. Okrem
uvedeného prioritného cieľa sa vedenie fakulty v oblasti podpory kvalifikačného rastu pracovníkov bude
usilovať o neustále skvalitňovanie tak pedagogickej, ako aj vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých
katedier a zabezpečenie kontinuálneho prenosu výsledkov realizovanej vedeckovýskumnej činnosti do
vzdelávacieho procesu. Na tejto báze zameria v nasledujúcom období vedenie fakulty pozornosť aj na
oblasť ponuky predmetov a odporúčaných študijných plánov v rámci jednotlivých stupňov štúdia,
prostredníctvom podpory zvyšovania počtu ponúkaných odborných predmetov najmä na úrovni
výberových predmetov. Zámerom vedenia fakulty pre nasledujúce obdobie bude predovšetkým
rozširovať ponuku odborných predmetov tak, aby si študenti vzhľadom k svojmu záujmu, ako aj
predpokladanej budúcej profesijnej orientácii mohli z ponúkaných predmetov vytvoriť svoj vlastný,
špecificky zameraný študijný plán.
V oblasti pedagogickej, ako aj vedeckovýskumnej činnosti sa vedenie fakulty bude
v nasledujúcom období orientovať na angažovanie zahraničných odborníkov a špecialistov, ktorí budú
participovať na vyučovaní ponúkaných predmetov, ale predovšetkým budú prispievať k zvyšovaniu
medzinárodného rozmeru v oblasti vedeckovýskumnej činnosti. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti
bude vedenie fakulty orientovať pozornosť na oblasť posilnenia interdisciplinarity v rámci jednotlivých
oblastí výskumu. Výrazný potenciál posilnenia spomenutého rozmeru realizovanej vedeckovýskumnej
činnosti vidí vedenie fakulty predovšetkým v účelnom, efektívnom a najmä plnom využití Centra
krízového riadenia (CEKR), ktoré sídli priamo v priestoroch fakulty a disponuje kvalitným technickým
zázemím.

Vedenie fakulty aj v nasledujúcom období nadviaže na úspechy predchádzajúceho vedenia
v oblasti rozširovania medzinárodnej spolupráce v oblasti pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti.
Okrem úspešnej spolupráce s francúzskymi partnermi sa vedenie fakulty bude usilovať o nadviazanie,
prípadne rozšírenie spolupráce so zahraničnými partnermi v rámci štátov V4, ako aj v členských štátov
Európskej únie.
Na prahu nového akademického roka si Vám v mene mojom i celého vedenia Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dovoľujem popriať veľa elánu
a úspechov pri plnení študijných povinností.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

1.2 Poslanie a priority fakulty
Inovačná idea a vízia je vždy podmienkou úspešnosti uvedenia do života určitej novosti. Nebolo
tomu inak ani pri založení samostatnej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1995. Idea a vízia sa veľmi rýchlo etablovala do stratégie, ktorá vo
veľmi krátkom časovom horizonte priniesla široké spektrum efektívnosti v dimenziách medzinárodných
vzťahov. Erudovaní vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia začali svojou prácou uplatňovať teóriu
vyrovnania "skóre" s krajinami, ktoré vytvárali školy na tejto úrovni desiatky a možno aj stovky rokov.
Jedinečnosť Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov je odrazom prvenstva v kontexte
Slovenskej republiky, ktoré jej právom patrí, preto je pre vedenie a manažment fakulty základnou
prioritou fakt, aby sa inštitúcia stala uznávanou a rešpektovanou v oblasti medzinárodných vzťahov na
európskej a svetovej úrovni. Odborná profilácia a jazyková spôsobilosť študentov a učiteľov ju
predurčujú na ďalšiu dynamizáciu medzinárodných kontaktov, ktoré predstavujú jeden z
najvýznamnejších krokov na zintenzívnenie vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Súčasťou
medzinárodnej dimenzie vysokoškolského vzdelávania u nás je aj snaha o dosiahnutie kvality
vzdelávania, ktorá by bola porovnateľná s úrovňou poskytovanou vysokoškolskými vzdelávacími
inštitúciami v krajinách v rámci Európskej únie. Z toho dôvodu európske vzdelávacie programy svojím
obsahovým zameraním kladú dôraz na posilnenie európskej dimenzie vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Napĺňanie uvedeného zámeru predpokladá pochopenie zásadného obratu vo filozofii vysokoškolského
vzdelávania, vyžaduje si sprehľadnenie programov výučby, ich obsahu, výskumných aktivít, manažmentu
a financovania vysokých škôl, podľa potreby ponuky spoločných študijných programov. Táto odpoveď
umožňuje vzájomné porovnávanie vnútroštátne aj smerom k zahraničiu, vedie k rastu konkurencie a
reálne odkrýva skutočnú kvalitu. Zároveň umožňuje objektívnejšie porovnanie s inými
vysokými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí. Výsledkom by mala byť motivácia pre rast kvality
vzdelania a vzdelávania, vedy a výskumu a manažmentu vysokej školy.

1.3 Akreditované študijné programy/študijné odbory prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
zabezpečuje a realizuje prípravu budúcich absolventov v študijných programoch:
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Študijný odbor: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Študijný
program
Medzinárodné
vzťahy
Profil
absolventa:

Garantujúce
Dĺžka štúdia
Forma
pracovisko
Katedra
3 roky
D
prof. Ing. I. Kosír, CSc.
medzinárodných
4 roky
E
vzťahov a diplomacie
Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom program Medzinárodné vzťahy disponuje
prehľadom a orientáciou v oblasti základných teoreticko-metodologických východísk teórie
medzinárodných vzťahov, ako aj ďalších nadväzujúcich a príbuzných vedných odborov, akými sú
medzinárodné právo, medzinárodná ekonómia, európske právo, politická geografia, hospodárska
geografia, medzinárodná ekonomická integrácia, základy diplomacie. Absolvent disponuje uceleným
súborom vedomostí o pravidlách fungovania systému medzinárodných vzťahov, o jeho kľúčových
komponentoch – aktéroch, o jeho základných mechanizmoch, o možných typoch jeho vnútorného
usporiadania, ako aj o premenách sociálnych regulátorov správania sa aktérov. Absolvent zároveň
disponuje rozšírenou bázou jazykových kompetencií v oblasti odbornej terminológie a jej využitia
v odbornej komunikácii, či už v rámci ústneho alebo písomného prejavu. Absolvent taktiež disponuje
rozšírenou bázou jazykových kompetencií v oblasti odbornej terminológie v minimálne v jednom
svetovom jazyku tak v rámci ústneho, ako aj písomného prejavu.
Odborná profilácia absolventa študijného programu Medzinárodné vzťahy v rámci prvého stupňa
vysokoškolského vzdelávania je koncipovaná tak, aby absolventom daného stupňa štúdia umožnila
kontinuálne pokračovať v štúdiu predmetnej problematiky v rámci druhého stupňa vysokoškolského
vzdelávania v danom i príbuzných študijných odboroch a programoch, prípadne vzhľadom k svojej
odbornej profilácii uplatniť sa v rámci rôznych odvetví spoločenskej a hospodárskej praxe (ústredné
orgány štátnej správy, samosprávne orgány, médiá, súkromný sektor).
Základná báza teoretických vedomostí absolventa študijného programu je vystavaná na:
 znalosti základných teoretických vedomostí predmetnej problematiky
 znalosti základných teoretických vedomostí ďalších nadväzujúcich disciplín a to predovšetkým
práva, politológie, histórie, geografie, sociológie, ekonomickej teórie, kulturológie
 znalosti základných etáp procesu vývoja svetového politického systému v jednotlivých
historických obdobiach
 znalosti logiky fungovania svetového politického systému
 chápaní významu a úlohy jednotlivých komponentov systému – aktérov
 disponovaní základnými znalosťami o faktoroch ovplyvňujúcich premeny pozícií aktérov
v systéme
 disponovaní základnými znalosťami o význame a pôsobení základných sociálnych regulátorov
správania sa aktérov
Báza praktických schopností a zručností absolventa študijného programu:
 znalosťami súvislostí a kauzálnych vzťahov z oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej
politiky
 schopnosťou analyzovať a syntetizovať nadobudnuté teoretické a empirické poznatky z oblasti
medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
 schopnosťou komparovať nadobudnuté poznatky teoretické a empirické poznatky z oblasti
medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
Báza doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností je tvorená:
 schopnosťou začleniť sa a efektívne pracovať v rámci národných i medzinárodných vedeckých
tímov, expertných skupín
 schopnosťou odbornej komunikácie minimálne v jednom svetovom jazyku
 schopnosťou účelne a efektívne využívať nové informačné a komunikačné technológie
 schopnosťou efektívne pracovať s národnými i medzinárodnými databázami poskytujúcimi
široké spektrum informácií a dát, týkajúcich sa rôznych oblastí a okruhov problémov v rámci
medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
 schopnosťou účelne a efektívne využívať k svojej práci výpočtovú techniku
Garant

Študijný odbor: POLITOLÓGIA
Študijný
program

Garant

Garantujúce
pracovisko
Katedra politológie

Dĺžka štúdia

Forma

3 roky
4 roky

D
E

Politológia

prof. PhDr. J. Koper, PhD.

Profil
absolventa:

VEDOMOSTI A SCHOPNOSTI:
Absolvent preukazuje vedomosti a schopnosti v študijnom odbore, prekračuje úroveň všeobecného
sekundárneho vzdelania, opiera sa o odborné učebnice a v niektorých aspektoch aj o najnovšie
poznatky. Má prierezové vedomosti odboru so zameraním aj na aplikačné využitie na tejto úrovni
poznania. Má široké všeobecné vedomosti a prejavuje porozumenie v oblasti, vrátane vzťahov
k súvisiacim odborom.
VYUŽITIE VEDOMOSTÍ A SCHOPNOSTI:
Absolvent vie uplatniť vedomosti a schopnosti evidentným profesionálnym prístupom k práci a má
kompetencie preukazujúce schopnosť zostavovať a obhajovať argumentácie a riešenia problémov.
TVORBA ÚSUDKU:
Absolventi sú schopní zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vlastnom študijnom odbore
a dospieť na ich základe k úsudkom zohľadňujúcim príslušné spoločenské, vedecké a etické problémy.
Vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh s využitím
obvyklých výskumných postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti.
KOMUNIKÁCIA:
Absolvent vie poskytovať informácie, myšlienky, problémy a riešenia pre odborníkov i laikov v oblasti
verejnej správy, verejnej politiky, masmédií, občianskych združení a politických strán. Vie poskytovať
a kriticky si osvojovať informácie z odboru od odborníkov v danej oblasti a je schopný ich použiť na
riešenie praktických problémov.
SCHOPNOSŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA:
Absolvent nadobúda schopnosť ďalšieho vzdelávania potrebného pre štúdium s vyššou mierou
samostatnosti. Dokáže riešiť odborné úlohy, koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za
výsledky tímu, vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a iné súvislosti riešených problémov. Vie
samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Študijný odbor: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Študijný
program
Medzinárodné
vzťahy
Profil
absolventa:

Garantujúce
Dĺžka štúdia
Forma
pracovisko
Katedra
2 roky
D
prof. Ing. I. Kosír, CSc.
medzinárodných
3 roky
E
vzťahov a diplomacie
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Medzinárodné vzťahy disponuje
uceleným systémov teoretických i praktických vedomostí, tvoriacich nosný základ vedomostnej bázy jeho
profesijnej profilácie. Absolvent študijného programu Medzinárodné vzťahy disponuje vysokou mierou
rozvoja kompetencií a zručností, ktoré mu umožňujú samostatne, tvorivo a ucelene aplikovať
nadobudnuté teoretické vedomosti v procese priameho výkonu rôznych typov povolaní, a to
predovšetkým v rámci tých typov povolaní a pracovných zaradení, ktoré sa viažu na ich odbornú
profiláciu. Vyššie nadobudnuté kompetencie a zručnosti sú však využiteľné aj v oblasti výkonu iných
typov povolaní a pracovných zaradení, ktoré priamo nekorešpondujú s profesijnou profiláciou
absolventov. Miera využiteľnosti a uplatniteľnosti jednotlivých kompetencií a zručností však v tomto
prípade závisí od typu povolania a príslušného pracovného zaradenia.
V rámci zabezpečenia uceleného súboru vedomostí, kompetencií a zručností, tvoriacich nosnú časť
odbornej profilácie absolventa študijného programu Medzinárodné vzťahy je dôraz položený najmä na
hlboké a ucelené vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov - politických, medzinárodných
ekonomických vzťahov, medzinárodného práva, medzinárodných organizácií, zahraničnej politiky,
zahraničnej politiky Slovenskej republiky, teórie a praxe diplomacie, diplomatického a konzulárneho
práva, histórie a vývoja európskej integrácie, práva Európskej únie, sociálno-ekonomického
a kultúrneho vývoja jednotlivých svetových makroregiónov a pod., ako aj na rozvoj komunikačných
schopností a kompetencií v rámci odbornej komunikácie v cudzom jazyku.
Odborná profilácia absolventa študijného programu Medzinárodné vzťahy v rámci druhého stupňa
vysokoškolského vzdelávania je koncipovaná tak, aby absolventom daného stupňa štúdia umožnila
kontinuálne pokračovať v štúdiu predmetnej problematiky v rámci tretieho stupňa vysokoškolského
vzdelávania v danom i príbuzných študijných odboroch a programoch, prípadne vzhľadom k svojej
odbornej profilácii uplatniť sa v rámci rôznych odvetví spoločenskej a hospodárskej praxe (ústredné
orgány štátnej správy, samosprávne orgány, médiá, súkromný sektor).
Garant

Základná báza teoretických vedomostí absolventa je vystavaná na:
 osvojení uceleného teoreticko-metodologického systému poznatkov predmetnej oblasti a ich
následnú účelnú aplikáciu v praxi, pri riešení praktických úloh a zadaní v rámci výkonu
príslušného povolania
 nadobudnutí vedomostí, ktoré absolventom umožnia špecializovať sa na oblasť
medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky
 schopnosti analyzovať vývoj systému medzinárodných vzťahov, vymedziť kľúčové faktory, ktoré
ovplyvňujú jeho vývoj a na tejto báze predikovať a vytvárať možné scenáre jeho ďalšieho
vývoja
 schopnosti analyzovať vnútropolitický i zahranično-politický vývoj jednotlivých štátov ako
kľúčových aktérov svetového politického systému
 schopnosti analyzovať a sledovať premeny aktérov medzinárodnej politiky
Báza praktických vedomostí absolventa je vystavaná na:
 samostatnej koncepčnej práci, tak v teoretickej i praktickej oblasti zameranej na danú oblasť
 schopnosť uplatniť sa v rámci rôznych typov medzinárodných organizácií a inštitúcií
 schopnosť uplatniť sa v štruktúrach zahraničnej služby
 schopnosť uplatniť sa v rámci ústredných orgánov štátnej správy, predovšetkým na
oddeleniach, odboroch a sekciách zabezpečujúcich vzťahy a rozvoj spolupráce v rámci
Európskej únie

Študijný odbor: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Študijný
program
Európske štúdiá
Profil
absolventa:

Garantujúce
Dĺžka štúdia
Forma
pracovisko
Katedra
2 roky
D
prof. S. Rosiere, PhD.
medzinárodných
3 roky
E
vzťahov a diplomacie
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Európske štúdiá disponujú
uceleným systémov teoretických i praktických vedomostí, tvoriacich nosný základ vedomostnej bázy ich
profesijnej profilácie. Absolventi študijného programu Európske štúdiá disponujú vysokou mierou
rozvoja kompetencií a zručností, ktoré im umožňujú samostatne, tvorivo a ucelene aplikovať
nadobudnuté teoretické vedomosti v procese priameho výkonu rôznych typov povolaní, a to
predovšetkým v rámci tých typov povolaní a pracovných zaradení, ktoré sa viažu na ich odbornú
profiláciu. Vyššie nadobudnuté kompetencie a zručnosti sú však využiteľné aj v oblasti výkonu iných
typov povolaní a pracovných zaradení, ktoré priamo nekorešpondujú s profesijnou profiláciou
absolventov. Miera využiteľnosti a uplatniteľnosti jednotlivých kompetencií a zručností však v tomto
prípade závisí od typu povolania a príslušného pracovného zaradenia.
V rámci zabezpečenia uceleného súboru vedomostí, kompetencií a zručností, tvoriacich nosnú časť
odbornej profilácie absolventa študijného programu Európske štúdiá je dôraz položený najmä na hlboké
a ucelené vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov - politických, medzinárodných ekonomických
vzťahov, medzinárodného práva, zahraničnej politiky, histórie európskej integrácie, práva Európskej
únie, teórií európskej integrácie, spoločných politík EÚ, inštitucionálnej bázy Európskej únie,
zahraničných vzťahov Európskej únie, teórie a praxe diplomacie, formovania európskej diplomacie
a diplomatickej služby v rámci EÚ, z oblasti zahraničnopolitického i vnútropolitického vývoja členských
štátov Európskej únie, integračných procesov na politickej mape sveta, historického, politického,
sociálno-ekonomického a kultúrneho vývoja jednotlivých svetových makroregiónov a pod., ako aj na
rozvoj komunikačných schopností a kompetencií v rámci odbornej komunikácie v cudzom jazyku.
Základná báza teoretických vedomostí absolventa je vystavaná na:
 nadobudnutí vedomostí, ktoré absolventom umožnia špecializovať sa na oblasť európskej
integrácie, jej vzniku, následného formovania, ako aj na oblasť fungovania jej komplexného
inštitucionálneho systému, realizácie spoločných i zdieľaných kompetencií v rôznych oblastiach
 schopnosti analyzovať vývoj európskeho integračného procesu, vymedziť kľúčové exogénne
a endogénne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj európskeho integračného procesu a na tejto báze
predikovať a vytvárať možné scenáre jeho ďalšieho vývoja,
 schopnosti analyzovať vnútropolitický i zahranično-politický vývoj členských štátov Európskej
únie v jednotlivých časových etapách a na tejto báze vyvodzovať ucelené závery vplyvu týchto
faktorov na postup integračného procesu
 schopnosti v kontexte nadobudnutých vedomostí o vývoji európskeho integračného procesu
a špecifikách jeho jednotlivých vývojových etáp, hodnotiť mieru naplnenia jednotlivých
integračných priorít charakteristických pre danú etapu vývoja integrácie
Báza praktických vedomostí absolventa je vystavaná na:
 samostatnej koncepčnej práci, tak v teoretickej i praktickej oblasti zameranej na nielen
Garant




problematiku európskej integrácie, ale aj na problematiku implementácie integračných schém
v ostatných makroregionálnych celkoch
schopnosť uplatniť sa v rámci rôznych medzinárodných inštitúcií, ich odboroch a oddeleniach
zameriavajúcich sa na rozvoj spolupráce s Európskou úniou
schopnosť uplatniť sa v rámci zložitých štruktúr inštitucionálnej štruktúry Európskej únie

Študijný odbor: POLITOLÓGIA
Študijný
program

Garant

Garantujúce
pracovisko
Katedra politológie

Dĺžka štúdia

Forma

2 roky
3 roky

D
E

Politológia

prof. PhDr. J. Koper, PhD.

Profil
absolventa:

VEDOMOSTI A SCHOPNOSTI:
Absolvent II. stupňa štúdia preukazuje vedomosti a schopnosti súvisiace s predchádzajúcim stupňom
štúdia a prehlbuje ich, čo mu poskytuje bázu a zároveň možnosť originálneho rozvíjania a využívania
poznatkov, vrátane oblasti výskumu. Má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti,
vrátane poznania súvislostí a vzťahov k príbuzným odborom. Pozná a rozumie teóriám, metódam
a postupom využívaným v odbore s možnosťou ich aplikácie v praxi a vo vedeckom výskume. Absolvent
sa dobre orientuje v politologickej literatúre, vie sledovať trendy vývoja politickej vedy, dokáže
aplikovať poznatky príbuzných odborov v rámci svojho odboru.
VYUŽITIE VEDOMOSTÍ A SCHOPNOSTÍ:
Absolvent sa dobre orientuje v politologickej literatúre, dokáže aplikovať poznatky príbuzných odborov
vo svojom odbore, postupne formuje vlastnú teoretickú úroveň politického vedomia. Vie analyzovať
politické javy neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom, zároveň vie uplatniť svoje vedomosti,
schopnosti a zručnosti pri riešení problémov v novom či neznámom prostredí a situáciách, ktoré
vyžadujú multidisciplinárny prístup. Vie aktívnym spôsobom získavať a aplikovať nové informácie a na
tomto základe tvorivo riešiť teoretické a praktické úlohy. Vie analyzovať teoretické a prakticko-politické
súvislosti. Samostatne pracuje s pramenným študijným materiálom, interpretuje texty, identifikuje
a kriticky reflektuje problémy a formuluje možnosti ich riešenia. Je pripravený na tvorbu, analýzu
a posudzovanie projektov z politologickej oblasti, ale aj na interdisciplinárnu spoluprácu.
TVORBA ÚSUDKU:
Absolventi sú schopní navzájom prepájať vedomosti, identifikovať zložitosť a formulovať aj pri
limitovaných informáciách úsudky, ktoré sú v súlade so spoločenskou a etickou zodpovednosťou pri ich
uplatňovaní. Na základe toho identifikujú fakty a hodnotenia profesionálnych politikov a masmédií,
skreslené nižším stupňom poznania a záujmami, a odlišujú ich od vedeckého poznania. V tomto prostredí
sú schopní formulovať podložené argumenty a protiargumenty. Má prehľad v odbornej knižnej
literatúre, ale súčasne vie kriticky hodnotiť knižnú a časopiseckú produkciu odboru. Vie formulovať
vlastný názor na rozličné problémy straníckej a verejnej politiky. Ovláda základy tvorby odborných
textov.
KOMUNIKÁCIA:
Absolventi dokážu svoje vedomosti, závery a úvahy poskytnúť odbornej a laickej verejnosti. Je schopný
tvoriť odborné publikácie, ktoré obsahujú vlastné stanoviská k skúmanému, resp. riešenému praktickému
alebo teoretickému problému. Má predpoklady v diskusii odtabuizovať témy a predniesť k nim verejne
kritické výhrady. Dokážu riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne
rozhodovať v dynamickom prostredí.
SCHOPNOSŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA:
Absolventi sú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi a zároveň sú spôsobilí na
teoretickú reflexiu politickej reality. Sú schopní navrhovať a dotvárať základné koncepcie štátnej
politiky, kvalifikovane pracovať v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Absolventi na základe
ovládania vedeckých metód výskumu politického života sú schopní uskutočňovať vedecký zber,
vyhodnocovanie a interpretáciu údajov z oblasti politickej činnosti. Sú schopní vykonávať manažérske
pozície na rôznych úrovniach a stupňoch verejnej správy. Sú schopní vzdelávať sa v rámci ďalšieho
štúdia, pričom dokážu byť samostatní a autonómni.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Študijný odbor: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Študijný
program
Medzinárodné
vzťahy

Garant
prof. Ing. I. Kosír, CSc.
doc. PhDr. D. Vlček, CSc.
doc. PhDr. L. Rýsová, PhD.

Garantujúce
pracovisko
Katedra
medzinárodných
vzťahov a diplomacie

Dĺžka štúdia

Forma

3 roky

D

4 roky

E

Profil
absolventa:

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Medzinárodné vzťahy disponuje
uceleným systémom teoretických i praktických znalostí z problematiky medzinárodných vzťahov
a medzinárodnej politiky, čo mu umožňuje identifikovať a vymedziť vybrané okruhy špecifických otázok
a problémov, ktoré je z hľadiska ich významu a aktuálnosti potrebné podrobiť širšiemu vedeckému
skúmaniu a na jeho báze vyvodiť závery obsahujúce predikcie ich možnej vývojovej trajektórie.
Absolvent disponuje uceleným systémom poznatkov z oblasti metodológie vedeckej práce uplatňovanej
pri skúmaní vybraných okruhov otázok a problémov medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky.
Absolvent správne uplatňuje a kombinuje jednotlivé metódy a metodologické postupy tak, aby výstupy
jeho vedecko-výskumnej činnosti prinášali ucelené a logické závery s možnosťou ich ďalšieho uplatnenia
v teórii i praxi. Absolvent disponuje širokým spektrom znalostí a kompetencií, ktoré mu umožňujú
aktívne prispievať k rozvoja teoretických základov daného vedného odboru.
Základná báza teoretických vedomostí absolventa je vystavaná:
a) v študijnej časti na:
 disponovaní uceleným systémom teoretických vedomostí predmetnej problematiky
 disponovaní uceleným systémom vedomostí o metodológii vedeckej práce a možnostiach
i limitoch uplatnenia jednotlivých metód a metodologických postupov pri skúmaní vybraných
okruhov danej problematiky
 disponovaní uceleným systémom vedomostí o aktuálnom vývoji a posune teoretického bádania
v rámci danej oblasti
 disponovaní uceleným systémom poznatkov o rôznych aspektoch vývoja medzinárodných
vzťahov a medzinárodnej politiky
b) vo vedeckej časti na:
 schopnosti vymedziť a formulovať konkrétny vedecký problém
 schopnosti správneho výberu najvhodnejších metód a metodologických postupov, ktoré budú
prispievať k naplneniu vymedzeného výskumného cieľa a verifikácii jednotlivých výskumných
hypotéz
 schopnosti samostatnej výskumnej a tvorivej činnosti o s ohľadom na vymedzený výskumný cieľ
a výskumný zámer
 spracovať vysoko odborné alternatívne scenáre vývoja medzinárodných vzťahov
 schopnosti verifikácie výskumných hypotéz a na ich báze vyvodenia logických záverov
 schopnosti spracovať výsledky do ucelených a logických celkov tvoriacich jednotlivé časti
výstupov výskumu
 schopnosti ucelene a logicky prezentovať hlavné výsledky realizovaného výskumu
Báza praktických vedomostí absolventa je vystavaná na:
 samostatnej výskumnej práce, tak v teoretickej i praktickej oblasti zameranej na danú oblasť
 schopnosť uplatniť sa v rámci domácich i zahraničných výskumných tímov
 schopnosť uplatniť sa v rôznych vedecko-výskumných inštitúciách doma i v zahraničí
 schopnosť uplatniť sa v rámci univerzitných a iných vzdelávacích inštitúcií
 schopnosť uplatniť sa v ďalších oblastiach spoločenskej a hospodárskej praxe
 schopnosť uplatniť sa v rámci rôznych typov medzinárodných organizácií a inštitúcií
Báza doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností absolventa je orientovaná na:
 schopnosť realizovať a koordinovať vedecko-výskumnú činnosť
 schopnosti efektívneho riešenia problémov a prekážok pri realizácii výskumnej činnosti
 schopnosť spracovávať ucelené výstupy realizovanej vedecko-výskumnej činnosti v podobe
expertíz, štúdií, vedeckých monografií a iných typov odborných publikácií
 schopnosť publikovať v rámci karentovaných a impaktovaných odborných periodikách
 schopnosť aktívne sa zapájať a realizovať vzdelávaciu činnosť a prípravu v rámci pedagogickej
činnosti

Študijný odbor: POLITOLÓGIA
Študijný
program
Politológia
Profil
absolventa:

Garant

Garantujúce
pracovisko

Dĺžka štúdia

Forma

prof. PhDr. J. Koper, PhD.
3 roky
D
doc. PhDr. B. Kováčik, PhD.
Katedra politológie
4 roky
E
doc. PhDr. A. Vasiľková, PhD.
VEDOMOSTI A SCHOPNOSTI:
Absolventi doktorandského štúdia preukazujú systematické schopnosti a vedomosti v študijnom odbore
a zvládnutie zručností vo využívaní výskumných metód spojených s týmto študijným programom na
medzinárodne porovnateľnej úrovni. Ovládajú najnovšie politologické teórie, koncepcie, modely
a paradigmy kombinované s vedeckými analytickými metódami. Zároveň majú dostatočný prehľad

o výkone praktickej politiky. Majú systematický a ucelený súbor vedomostí z odboru vrátane vedomostí
o vzťahoch k súvisiacim odborom. Absolventi nadobudnú a zvládnu všetky základné princípy a metódy
vedeckej práce v oblasti teórie politiky a projektovania: výskum, legislatíva, metodika, aplikácia v praxi.
Orientujú sa v minulých a súčasných trendoch, koncepciách a teóriách politiky a aplikujú ich na zvolenú
oblasť výskumu. Samostatne formulujú vedecký problém a na základe výskumu ho dokážu objektívne
a logicky prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy.
VYUŽITIE VEDOMOSTÍ A SCHOPNOSTÍ:
Absolventi doktorandského štúdia preukázali schopnosť akademickým spôsobom koncipovať, navrhovať,
zavádzať a prispôsobovať rozsiahly vedecko-výskumný proces. Vytvorili dielo, ktoré pôvodným
výskumom prispelo k rozšíreniu hraníc poznania v danom odbore aj smerom k príbuzným vedeckým
disciplínam a ktoré si zasluhuje vydanie v podobe recenzovanej monografie na národnej, resp.
medzinárodnej úrovni. Dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie
a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové. Majú predpoklady riešiť zložité
výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma aj
v zahraničí. Sú schopní pôsobiť v pozíciách vedecko-pedagogických pracovníkov, vo vedeckých
ústavoch, katedrách politológie, riadiacej sfére štátnej a verejnej správy a samosprávy.
TVORBA ÚSUDKU:
Doktorand aktívne vystupuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a publikuje výsledky
svojho výskumu vo vedeckých časopisoch. Aktívne získava nové znalosti a informácie, sleduje vývojové
trendy vo vede, je schopní kritickej reflexie výsledkov vedeckého výskumu iných pracovísk
a výskumníkov. Zároveň sú schopní syntézy nových a komplexných myšlienok. Dokáže identifikovať
svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho pre ďalší rozvoj
vlastného odboru s integráciou vedomostí rôznych oblastí vedy a výskumu.
KOMUNIKÁCIA:
Absolventi sú schopní komunikovať so spolupracovníkmi v oblasti politológie a príbuzných vied, širšou
vedeckou komunitou a s verejnosťou ako takou o otázkach v oblasti vlastnej špecializácie a ich prieniku
do iných vied a ostatných sfér spoločenského života. Dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných
problémov, resp. projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti výskumu
v odbore. Sú schopní vytvoriť si návyky systematického sledovania najnovšej vedeckej produkcie vo
svojej oblasti s rôznorodých zdrojov. Sú schopní pracovať samostatne, ale aj ako členovia tvorivých
vedeckých tímov. Majú predpoklady pre interdisciplinárnu, medziodborovú a multiodborovú spoluprácu
s príbuznými vednými odbormi. Sú schopní prezentovať výsledky svojho výskumu a popularizovať ich. Sú
schopní realizovať expertíznu a evaluačnú činnosť vnútornej a zahraničnej politiky. Sú pripravení na
vysokoškolskú pedagogickú činnosť.
SCHOPNOSŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA:
Od absolventa doktorandského štúdia sa očakáva, že v akademickom, resp. profesionálnom rámci sú
schopní aktívne a tvorivo prispieť k spoločenskému a kultúrnemu pokroku a rozvoju vedomostnej
spoločnosti účasťou na riadení spoločenských a politických procesov, získavaním praktických skúseností
z oblasti vedy, vzdelávania a praktickej politickej činnosti a získavaním ďalších vedomostí, schopností
a zručností, najmä aktívnym zapájaním sa do moderných foriem celoživotného vzdelávania.

2. časť
2.1 Vedenie fakulty

Dekan
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

tel.: 048/446 1222
č. dv. 323
livia.kubicinova@umb.sk

Prodekani
Štatutárny zástupca dekana
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
poverený vedením referátu pre vedu a výskum
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
poverená vedením referátu pre štúdium a rozvoj

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak , PhD.
poverený vedením referátu pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Klaudia Franková
tajomníčka fakulty

tel.: 048/446 1226
č. dv. 326
peter.cajka@umb.sk
tel.: 048/446 1224
č. dv. 320
lucia.rysova@umb.sk

tel.: 048/446 1223
č. dv. 320
jaroslav.usiak@umb.sk

tel.: 048/446 1235
č. dv. 324
klaudia.frankova@umb.sk

2.2 Vedecká rada
Vedecká rada FPVaMV UMB sa vo svojej činnosti riadi zásadami uvedenými v § 29 – 30 Zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zloženie VR FPVaMV UMB v Banskej Bystrici:
Predseda Vedeckej rady
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica
Členovia Vedeckej rady

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

doc. Ing. Karol Fabian, CSc.

FPVaMV UMB Banská Bystrica

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Filozofická fakulta UKF Nitra

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

Filozofická fakulta UPJŠ Košice

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava

prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity Ostrava, Česká republika

prof. dr. hab. Artur Zycki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego v Kielcach, Poľská republika

doc. PaedDr. Milan Vošta, PhD.

Fakulta medzinárodných vzťahov VŠE Praha, Česká republika

2.3 Akademický senát
Akademický senát FPVaMV UMB sa vo svojej činnosti riadi zásadami uvedenými v § 26 - 27
Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zloženie AS FPVaMV UMB v Banskej Bystrici:
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
predseda AS
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
tajomníčka AS
Ostatní členovia AS:
učiteľská komora:

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
PhDr. Monika Uhlerová, PhD.
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
Mgr. David Kollár, PhD.

študentská komora:

Ľuboš Dobrota - podpredseda AS FPVaMV UMB
Mgr. Barbora Kollárová
Mgr. Michal Kľučiarovský
Dominika Kršteníková
Kristína Kiššová

Kontakt: PhDr. Martina Benčeková, PhD. tel. 048/446 1981
2.4 Dekanát
Adresa fakulty:
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/446 1211
Fax: 048/446 1200
e-mail: fpvmvumb@umb.sk
WWW: www.fpvmv.umb.sk
Informátor:
Sekretárka dekana
Lívia Kubičinová

Referát pre medzinárodné vzťahy
Jana Miková

048/446 1211

tel.: 446 1222
fax: 446 1200
č. dv. 323
e-mail: livia.kubicinova@umb.sk

tel.: 446 1611
č. dv. 217

e-mail: jana.mikova@umb.sk
Referát pre vedu a výskum
Andrea Luptáková

Študijné oddelenie
Eva Žalmanová

Bc. Anna Kyseľová

Referát miezd a ľudských zdrojov
Bc. Anna Čunderlíková

tel.: 446 1227
č. dv. 326
e-mail: andrea.luptakova@umb.sk

tel.: 446 1225
č. dv. 321
e-mail: eva.zalmanova@umb.sk
tel.: 446 1237
č. dv. 321
e-mail: anna.kyselova@umb.sk

tel.: 446 1234
č. dv. 319
e-mail: anna.cunderlikova@umb.sk

Asistentka Katedry politológie a Katedry bezpečnostných štúdií
Erika Srncová
tel.: 446 1312
č. dv. 316
e-mail: erika.srncova@umb.sk
Asistentka Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie
Tatiana Javorská
tel.: 446 1912
č. dv. 326
e-mail: tatiana.javorska@umb.sk
Úsek hospodársko-správnych činností
Referát účtovania a ekonomických analýz
Daša Gubková

Referát správy majetku
Eva Mikulová
Referát technickej správy a údržby objektu
Mariana Foltinová

tel.: 446 1230
č. dv. 423 b
e-mail: dasa.gubkova@umb.sk

tel.: 446 1231
č. dv. 318
e-mail: eva.mikulova@umb.sk
tel.: 446 1236
č. dv. 318
e-mail: mariana.foltinova@umb.sk

Referát správy a údržby počítačových sietí
Bc. Peter Kyseľ

Mgr. Marek Nechala

Politologická študovňa
Mgr. Gréta Kazimírová
Mgr. Erika Sanitrová

tel. 446 1271
č. dv. 129
e-mail: peter.kysel@umb.sk
tel. 446 1270
č. dv. 129
e-mail: marek.nechala@umb.sk

tel.: 446 1238, 446 1239
č. dv. 110
e-mail: greta.kazimirova@umb.sk
erika.sanitrova@umb.sk

Tech. org. údaje: http://www.library.umb.sk/index.php?content=studovne/politika

3. časť - Koordinátori fakulty
Fakultný koordinátor kreditového štúdia
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

tel.: 446 1224
č. dv. 320
e-mail: lucia.rysova@umb.sk

Katedroví koordinátori kreditového štúdia
PhDr. Martina Bolečeková, PhD., Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
tel.: 446 1815
č. dv.332
e-mail: martina.bolecekova@umb.sk
Mgr. Lenka Štefániková, PhD., Katedra politológie
tel.: 446 1413
č. dv. 424a
e-mail: adriana.vasilkova@umb.sk
Mgr. David Kollár, PhD., Katedra bezpečnostných štúdií
tel.: 446 1711
č. dv. 216
e-mail: david.kollar@umb.sk
Koordinátor na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami
PhDr. Mária Badinská, PhD.
tel.: 446 1511
č. dv. 234
e-mail: maria.badinska@umb.sk
Koordinátor pre mobility v programoch Erasmus
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

tel.: 446 1614
č. dv. 217
e-mail: jaroslav.usiak@umb.sk

Koordinátor pre mobility v programoch CEEPUS
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., Katedra bezpečnostných štúdií
tel.: 446 1616
č. dv.: 316
e-mail: rastislav.kazansky@umb.sk

Koordinátori pre študentské pôžičky, motivačné a sociálne štipendiá a iné sociálne potreby študenta
Eva Žalmanová
tel.: 446 1225
č. dv. 321
e-mail: eva.zalmanova@umb.sk

Bc. Anna Kyseľová

tel.: 446 1237
č. dv. 321
e-mail: anna.kyselova@umb.sk

Bc. Anna Čunderlíková

tel.: 446 1234
č. dv. 319
e-mail: anna.cunderlikova@umb.sk

Koordinátor programu boja proti drogám, diskriminácii a xenofóbii
PhDr. Mária Holubová, PhD.
tel.: 446 1515
č. dv. 331
e-mail: maria.holubova@umb.sk
Koordinátor na podporu spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
tel.: 446 1914
č. dv. 237
e-mail: erik.pajtinka@umb.sk
Koordinátor frankofónneho magisterského štúdia
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

tel.: 446 1814
č. dv. 332
e-mail: radovan.gura@umb.sk

Koordinátor magisterského štúdia v anglickom jazyku
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
tel.: 446 1614
č. dv. 217
e-mail: lucia.husenicova@umb.sk

Koordinátor pre e-learningové vzdelávanie
Bc. Peter Kyseľ

tel.: 446 1271
č. dv. 129
e-mail: peter.kysel@umb.sk

4. časť - Organizačné súčasti fakulty
4.1 Zoznam katedier
1. Katedra politológie
vedúci:
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
č. dv. 316
tel.: 446 1311
e-mail: jan.koper@umb.sk
2. Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
vedúci:
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
č. dv. 326
tel.: 446 1226
e-mail: peter.terem@umb.sk
3. Katedra bezpečnostných štúdií
vedúci:
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
č. dv. 316
tel.: 446 1616
e-mail: rastislav.kazansky@umb.sk

4.2 Charakteristika jednotlivých katedier

Katedra politológie
Katedra politológie tvorí z hľadiska vedecko-výskumnej a pedagogickej profilácie kľúčovú
a nezastupiteľnú súčasť Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Katedra vznikla ako
priamy dôsledok reflektovania politických zmien v slovenskej spoločnosti a z toho prameniacich
požiadaviek na kvalifikované vzdelanie v oblasti politických vied.
Cieľom Katedry politológie je poskytnutie komplexných informácií o politike (v najširšom
zmysle) ako predmete a objektu skúmania politológie. Katedra zabezpečuje výučbu v bakalárskom,
magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, v dennej a externej forme. V rámci jednotlivých stupňov
štúdia študent nadobúda vedomosti o zákonitostiach a mechanizmoch fungovania politiky a politického
systému, o politickej činnosti jednotlivca, skupín či spoločenstiev. Učí sa vymedziť predmet politológie
a jej základné metódy, jej miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied, osvojuje si základný
kategoriálny aparát politológie. Nadobúda orientáciu v kľúčových v tematických oblastiach: dejiny
politického myslenia, súčasné politické teórie, teórie politických systémov, teória demokracie, teória
politických strán, politický proces, verejná politika a verejná správa. Zároveň získava základné znalosti
z príbuzných študijných odborov, napr. zo sociológie, filozofie, moderných slovenských a svetových
dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie. Učí sa nadobudnuté poznatky podrobovať kritickej analýze
a sledovať aktuálne trendy vo vývoji politickej vedy .
Procesu výučby a vzdelávania katedra
prispôsobuje profiláciu svojich predmetov, ktorá sa viaže na hlavné smery výskumnej činnosti katedry:
moderné teórie demokracie v 21. storočí, štruktúry a procesy fungovania jednotlivých politických
systémov vo vybraných geopolitických regiónoch sveta, mechanizmy demokratickej tranzície, aktuálne
paradigmy komparatívnej politológie , fenomén nacionalizmu a politického extrémizmu v Európe,
verejná politika v Slovenskej republike, modely štátnej správy a samosprávy – faktory ich racionálnosti
a efektívnosti. Katedra zabezpečuje širokú škálu povinných predmetov (napr. teória politiky, dejiny
politických teórií, politický systém SR, teória politických strán a straníckych systémov, súčasná politická

filozofia, politická sociológia, metódy politologického výskumu, sociológia volebného správania,
porovnávacia politológia, teórie a metódy v politickej vede, verejná politika, verejná správa) ako
i povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré vytvárajú možnosti pre doplnenie profilu
absolventa na základe jeho voľby.
Členovia katedry sú odborníci, ktorí pôsobia ako významné odborné osobnosti v inštitúciách
štátnej správy a samosprávy SR a podieľajú sa na riešení domácich i medzinárodných výskumných
projektov.
Vo vedeckom výskume katedra rozvíja kontakty s kľúčovými pracoviskami v SR, ale aj
s viacerými zahraničnými partnermi z Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska, Ruska, Fínska, Nórska
či Kanady. Intenzívne pracovné kontakty má katedra s vedecko-výskumnými a pedagogickými
inštitúciami krajín V 4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko). Spolupráca sa uskutočňuje predovšetkým
v rámci projektov EÚ či programu Erasmus.
Vedúci katedry
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

tel.: 446 1312

Členovia:
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
PhDr. Monika Uhlerová, PhD.
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Mgr. Simona Kováčová, PhD.
Asistentka katedry
Erika Srncová
tel.: 446 1312
č. dv. 316
e-mail: erika.srncova@umb.sk

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie prioritne zabezpečuje výučbu predmetov
tvoriacich nosnú časť odborného zamerania študijných programov Medzinárodné vzťahy a Európske
štúdiá. S ohľadom na pedagogickú a vedeckovýskumnú profiláciu katedra gestorsky zabezpečuje výučbu
a rozvoj študijných programov Medzinárodné vzťahy v rámci bakalárskeho, magisterského
a doktorandského stupňa štúdia, Európske štúdiá v magisterskom stupni štúdia, študijný program
Medzinárodné vzťahy realizovaný v anglickom jazyku na magisterskom stupni štúdia a taktiež aj
čiastočne frankofónne štúdium v študijnom programe Medzinárodné vzťahy realizované v spolupráci
s Fakultou politických a právnych vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remeši.
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu základných predmetov zameraných na
pochopenie a následný rozvoj vedomostí o jednotlivých aspektoch, faktoroch, štruktúrach
a mechanizmoch fungovania medzinárodných vzťahov a tvorby medzinárodnej politiky, ako aj
európskeho integračného procesu. Katedra spolupracuje s odborníkmi a špecialistami z externého
prostredia. Najvýraznejšie je v tejto oblasti využívaná spolupráca s MZVaEZ SR, ktorého pracovníci sa
priamo podieľajú na vyučovaní špecializovaných predmetov.

Aktivita v oblasti vedeckovýskumnej činnosti je koncentrovaná na rozvoj vedeckovýskumnej
spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými pracoviskami, na výskumnú činnosť
realizovanú na báze participácie na výskumných a vzdelávacích projektoch financovaných z rôznych
typov grantových schém, ako aj na oblasť prezentácie výsledkov výskumu prostredníctvom
organizovania medzinárodných vedeckých konferencií, vydávania zborníkov vedeckých prác,
kolektívnych vedeckých monografií, vedeckých a odborných štúdií, informácií o vedeckých podujatiach
a pod. Viacerým členom výskumných kolektívov pôsobiacich v rámci katedry boli publikované ich
vedecké práce a odborné štúdie v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.
Katedra na báze rozvoja širokej spolupráce s rôznymi typmi inštitúcií, orgánov a organizácií
pôsobiacich doma i v zahraničí zabezpečuje organizovanie odbornej praxe študentov v rámci študijného
programu Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá. Študenti majú počas štúdia možnosť realizovať
odbornú prax v rámci ústredných orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj v rámci
Zastúpenia Európskej komisie v SR, Európskeho parlamentu, špecializovaných agentúr OSN, na
zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a pod. Hlavným cieľom katedry v tejto oblasti je úzke prepojenie
teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami ako kľúčového prvku formovania odborného profilu
študentov.
V rámci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie pôsobí aj oddelenie medzinárodnej
komunikácie.
Vedúci katedry
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

tel.: 446 1226

Členovia:
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
prof. Gilles Rouet, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
PhDr. Marek Syrný, PhD.
PhDr. Mária Holubová, PhD.
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.
Mgr. Marek Lenč, PhD.
PhDr. Martina Benčeková, PhD. – vedúca oddelenia medzinárodnej komunikácie
PhDr. Mária Badinská, PhD.
PhDr. Juraj Kalický, PhD.
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
PhDr. Eva Koperová, PhD.
Mgr. Andrea Rusnáková
M.A. Bathgate Frances Mary
Asistentka katedry
Tatiana Javorská

tel.: 446 1912
č. dv. 326
e-mail: tatiana.javorska@umb.sk

Katedra bezpečnostných štúdií
Základným zmyslom existencie, obsahom a cieľom katedry je poskytnúť študentom poznatky
o bezpečnostných teóriách, štúdiách a koncepciách v prostredí medzinárodných vzťahov. Hlavný dôraz
pedagogického a vedeckovýskumného zamerania je položený na objasňovanie problematiky bezpečnosti
súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk skúmania a štúdia novej teórie bezpečnosti,
bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR. Významným faktorom ovplyvňujúcim dynamiku rozvoja
bezpečnostnej vedy je rastúci význam nevojenských aspektov bezpečnosti.
Katedra sa spolupodieľa na kreovaní odborného profilu študentov v študijnom programe
Bezpečnostné štúdie ale poskytuje odbornú prípravu aj v odbore Medzinárodné vzťahy a Politológia.
Pedagogický proces je kreovaný prierezovo systémom povinných a povinne voliteľných predmetov:
Bezpečnostná politika – teoretické vymedzenie, Bezpečnostná politika EÚ a SR, Konflikty a krízy
v súčasnom svete., Bezpečnostné komplexy, Európska bezpečnosť, Krízový manažment a Simulácie
krízového riadenia. Osobitná pozornosť je venovaná aj problémom prevencie a riešeniu konfliktov
súčasného sveta tak z hľadiska medzinárodnej ako aj vnútroštátnej bezpečnosti. Celý systém prednášok a
seminárov je podporený vedecko-výskumnou činnosťou pedagogických pracovníkov a doktorandov.
Katedra už od začiatku svojho fungovania pracuje na špecifických projektoch súvisiacich
s rozvojom bezpečnostnej vedy. Jedným z nich je príprava stretnutí v rámci cyklu každoročných
medzinárodných konferencií „Bezpečnostné fórum“, ktoré poskytuje priestor pre akademickú a odbornú
verejnosť na diskusiu o súčasnom bezpečnostnom prostredí v SR i vo svete. Druhým z nich je vytvorenie
Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti
a nadväzujúceho Centra excelentnosti – Vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového
riadenia v medzinárodných vzťahoch, ktorého výstupom je vytvorenie Centra krízového riadenia
(CEKR) – simulačného centra zameraného na výskum a tvorbu metodiky procesov riadenia krízových
situácií a bezpečnosti.
Rozširovanie rámca štúdia bezpečnosti je vďaka tomu, že popri pripravovanom novom študijnom
programe Bezpečnostné štúdie aj dva etablované existujúce študijné odbory Medzinárodné vzťahy
a Politológia nestrácajú predpoklady pre prepojenie bezpečnosti s medzinárodnými vzťahmi,
medzinárodným právom, politickými vedami, politickou geografiou, históriou a jazykovou prípravou.
Táto rozvinutá znalostná báza umožnila formovať pedagogické a výskumné zámery katedry do podoby
unikátneho pracoviska nielen v rámci SR ale aj v strednej Európe, pretože bezpečnostná problematika sa
tu vyučuje a skúma v širšom kontexte, nielen ako vojenská a nevojenská bezpečnosť, ale aj ako
transhraničná vedecká disciplína – bezpečnostná veda (sekuritológia). Štruktúra vyučovania a výskumu je
porovnateľná s významnými zahraničnými pracoviskami v tejto oblasti.
Profilácia absolventa, ktorý absolvoval cyklus kurzov z Katedry bezpečnostných štúdií bude
formovaná ako schopnosť využívať teoretické poznatky plnohodnotným spôsobom v slovenských i
zahraničných akademických kruhoch ale aj v zahraničných inštitúciách bezpečnostného typu, kde bude
potrebné uplatniť teoretickú, riadiacu i organizátorskú činnosť.
Vedúci katedry:
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Členovia:
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
PhDr. Michal Dobrík, PhD.
PhDr. Dagmar Nováková, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
Mgr. David Kollár, PhD.
Bc. Peter Kyseľ

tel.: 446 1616

Asistentka katedry:
Erika Srncová

tel.: 446 1312
č. dv. 317
e-mail: erika.srncová@umb.sk

5. časť – Harmonogram akademického roka 2016/2017

Zápisy
Zápis – denné štúdium
5. 9. 2016 o 9.00 hod.
6. 9. 2016 o 9.00 hod.
7. 9. 2016 o 9.00 hod.
8. 9. 2016 o 9.00 hod.
9. 9. 2016 o 9.00 hod.

Zápis – externé formy štúdia
1. rok – bakalárske štúdium
7. 9. 2016 o 13.00 hod.
2. rok – bakalárske štúdium
8. 9. 2016 o 13.00 hod.
3. rok – bakalárske štúdium
1. rok – magisterské štúdium
7. 9. 2016 o 13.00 hod.
2. rok – magisterské štúdium
8. 9. 2016 o 13.00 hod.
1. rok bakalárske št. – úvodné
21. 9. 2016 o 12.00 hod
sústredenie
zápis – doktorandské štúdium
6. 9. 2016 o 13.00 hod.
6. 9. 2016 o 13.00 hod.
1.etapa zápisu do 2., 3. Bc. a 2. Mgr. 1. 4. – 30. 4. 2017
Akademické udalosti
Otvorenie akademického roka
19. 9. 2016
Imatrikulácia
9. 11. 2016 v aule FPVaMV
letný termín: 27. – 28. 6. 2017
Promócie
jesenný termín: 4. 10. 2017
Prázdniny
letné: 1. 7. – 31. 8. 2017
Vyučovanie, semestrálne hodnotenie (denné aj externé štúdium)
1. – 3. rok Bc. a 1. – 2. Mgr.
zimný semester
letný semester
Vyučovanie
20. 9. 2016 – 17. 12. 2016
6. 2. 2017 – 6. 5. 2017
Obdobie na ukončenie študijných
2. 1. 2017 – 3. 2. 2017
9. 5. 2017 – 9. 6. 2017
povinností
3. rok v Bc. štúdiu
zimný semester
letný semester
Vyučovanie
20. 9. 2016 – 17. 12. 2016
6. 2. 2017 – 13. 4. 2017
Obdobie na ukončenie študijných
2. 1. 2017 – 3. 2. 2017
18. 4. 2017 – 5. 5. 2017
povinností
2. rok v Mgr. štúdiu
zimný semester
letný semester
Vyučovanie
20. 9. 2016 – 17. 12. 2016
6. 2. 2017 – 6. 5. 2017
Obdobie na ukončenie študijných
2. 1. 2017 – 3. 2. 2017
9. 5. 2017 – 26. 5. 2017
povinností
Štátne skúšky – denné aj externé štúdium
Bakalárske štúdium
riadny termín
opravný termín
Odovzdanie bakalárskych prác
10. 4. 2017
12. 6. 2017
Vloženie prác do Centrálneho
10. 4. 2017
12. 6. 2017
registra záverečných prác
Štátne skúšky spolu s obhajobou
9. 5. – 26. 5. 2017
20. 6. 2017 – 6. 7. 2017
opravný termín
Magisterské štúdium
riadny termín
Odovzdanie diplomových prác
28. 4. 2017
12. 6. 2017
Vloženie prác do Centrálneho
28. 4. 2017
12. 6. 2017
registra záverečných prác
Obhajoba záverečnej práce
29. 5. – 2. 6. 2017
3. 7. 2017 – 6. 7. 2017
Prijímacie skúšky:
 1. kolo – denné a externé bakalárske a magisterské štúdium – 5. 6. 2017 –7. 6. 2017
 2. kolo – denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium – 7. 7. 2017

6. časť – Kreditový systém štúdia
6.1 Zásady kreditového systému štúdia
Zásady kreditového systému bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia sú súčasťou
študijného poriadku FPVaMV UMB, ako aj študijného poriadku UMB.
6.2 Odporúčané študijné plány
Študijné plány 2016/2017
Študijný program: POLITOLÓGIA

Povinné predmety
KPF
Klasická politická filozofia

Metóda štúdia: prezenčná

132
6

70
2-1-0

1.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

Semester

Názov predmetu

štúdia:

Počet hodín
(P, S, K...)

Kód

Forma
denná

Kredity

Študijný odbor: 6703 Politológia
Stupeň
štúdia: prvý

Vyučujúci

TP

Teória politiky

6

2-1-0

1.

doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.

VET

Všeobecná ekonomická teória

5

2-0-0

1.

ZS

Základy sociológie

5

2-0-0

1.

NPF

Novodobá politická filozofia

6

2-1-0

2.

PSSR

Politický systém SR

5

2-0-0

2.

ZP

Základy práva

5

2-1-0

2.

MDPT

Moderné dejiny politických teórií

5

2-1-0

3.

MV I.

Medzinárodné vzťahy I.

6

2-2-0

3.

PP I.

Porovnávacia politológia I.

5

2-1-0

3.

PGSR

Politická geografia Slovenskej republiky

5

2-2-0

3.

SDPT

Súčasné dejiny politických teórií

5

2-1-0

4.

MV II.

Medzinárodné vzťahy II.

6

2-2-0

4.

PP II.

Porovnávacia politológia II.

5

2-1-0

4.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.,
Mgr. Marek Lenč, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

DSL

Dejiny Slovenska

5

2-1-0

4.

TPSSS

Teória polit. strán a stran. systémov

6

2-1-0

4.

MV III.

Medzinárodné vzťahy III.

5

2-1-0

5.

PhDr. Marek Syrný, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

PP III.

Porovnávacia politológia III.

4

2-1-0

5.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

VS II.

Verejná správa II. - SR

3

2-0-0

5.

PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.

HP I.

Hospodárska politika I.

4

2-1-0

5.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

PSS V.

Príprava na štátnu skúšku z 1. CJ V.

4

0-2-0

5.

KMVD OMK

PP IV.

Porovnávacia politológia IV.

4

2-1-0

6.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.,

VS III.

Verejná správa III. - SR

3

2-0-0

6.

PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.

HP II.

Hospodárska politika II.

4

2-1-0

6.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

PSS VI.

Príprava na štátnu skúšku z 1. CJ VI.

4

0-2-0

6.

KMVD OMK

ZPO

Bakalárska práca

10

0-0-0

6.

Povinne voliteľné predmety
1.CJ
Prvý cudzí jazyk

4

2-1-0

1. - 6.

KMVD OMK
KMVD OMK

2.CJ

Druhý cudzí jazyk

4

2-1-0

1. - 6.

PDES I.

Politické dejiny Európy a sveta I.

5

2-0-0

1.

PhDr. Marek Syrný, PhD.

TŠ I.

Teritoriálne štúdie I. - Ázia

4

2-0-0

1.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

PDES II.

Politické dejiny Európy a sveta II.

5

2-0-0

2.

PhDr. Marek Syrný, PhD.

TŠ II.

Teritoriálne štúdie II. - Európa

4

2-0-0

2.

DEJD I.

Dejiny diplomacie I.

5

2-1-0

2.

ZAMA

Základy manažmentu

4

2-0-0

2.

DEJD II.

Dejiny diplomacie II.

5

2-1-0

3.

PDE III.

5

2-1-0

3.

4

2-0-0

3.

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

SCP

Politické dejiny Európy a sveta III.
Teritoriálne štúdie III. - postsovietsky
priestor
Sociálna psychológia

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
Mgr. Marek Lenč, PhD.
doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
Mgr. Marek Lenč, PhD.
PhDr. Marek Syrný, PhD.

4

2-0-0

3.

SPP

Správne právo

4

2-1-0

3.

TŠ IV.

Teritoriálne štúdie IV. - Amerika

4

2-0-0

4.

SBP

Seminár bakalárskych prác

4

0-2-0

4.

PhDr. Monika Uhlerová, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.,
JUDr. Mgr. Matúš Štulajter, PhD.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

2.CJ V.

3

0-2-0

5.

KMVD OMK

3

2-0-0

5.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

BEPO I.

Príprava na štátnu skúšku 2. CJ V.
Teritoriálne štúdie V. - Afrika, Austrália a
Oceánia
Bezpečnostná politika I.

3

2-0-0

5.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

RPS

Ruský politický systém

3

2-0-0

5.

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

DPMS

Dejiny politického myslenia na Slovensku

3

2-0-0

5.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

2.CJ VI.

Príprava na štátnu skúšku 2. CJ VI.

3

0-2-0

6.

KMVD OMK

BEPO II.

Bezpečnostná politika II.

3

2-0-0

6.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

MTRVS

Moderné teórie riadenia vo verejnej správe

3

2-0-0

6.

PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.

ŠS I.

Štátnicový seminár I.

3

0-2-0

6.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

3

2-0-0

1.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

TŠ III.

TŠ V.

Výberové predmety
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
ATPMV I.
a medzinárodných vzťahov I.
ŠDP I.
Športová diplomacia v praxi I.

3

0-2-0

1.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

ZI

Základy informatiky

3

0-2-0

1.

doc. Ing. Karol Fabian, CSc.

3.CJ I.

3. cudzí jazyk I.

3

0-2-0

1.

KMVD OMK

3.CJ II.

3. cudzí jazyk II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov II.
Športová diplomacia v praxi II.

3

0-2-0

2.

KMVD OMK

3

2-0-0

2.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

Sociológia politiky
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov III.

3

2-0-0

2.

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

3

2-0-0

3.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

ATPMV II.
ŠDP II.
SOPO
ATPMV III.

ŠDP III.

Športová diplomacia v praxi III.

3

0-2-0

3.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ III.

3. cudzí jazyk III.

3

0-2-0

3.

KMVD OMK

OE I.

3

0-2-0

3.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

3

2-0-0

4.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

ŠDP IV.

Odborná exkurzia I.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov IV.
Športová diplomacia v praxi IV.

3

0-2-0

4.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ IV.

3. cudzí jazyk IV.

3

0-2-0

4.

KMVD OMK

OE II.

Odborná exkurzia II.

3

0-2-0

4.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

RPS

Ruský politický systém
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov V.
Športová diplomacia v praxi V.

3

2-0-0

4.

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

3

2-0-0

5.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

5.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3

0-2-0

5.

KMVD OMK

3

2-1-0

5.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

2-0-0

6.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

Repr I.

3. cudzí jazyk V.
Modely územnej organizácie
vo vybraných krajinách
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov VI.
Reprezentácia I.

ŠDP VI.

Športová diplomacia v praxi VI.

3

0-2-0

6.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ VI.

3. cudzí jazyk VI.

3

0-2-0

6.

KMVD OMK

PDŠV4

Politické dejiny štátov V4

3

2-0-0

1.3.5.

ATPMV IV.

ATPMV V.
ŠDP V.
3.CJ V.
MÚO
ATPMV VI.

3

1.-6.

Prodekan pre štúdium

PhDr. Mária Holubová, PhD.

Študijný program: POLITOLÓGIA
Študijný odbor: 6703 Politológia
Stupeň
štúdia: druhý

Povinné predmety
Politická
PKPM
marketing

69
komunikácia

a

politický

Metóda štúdia: prezenčná

Semester

Názov predmetu

Počet hodín
(P, S, K...)

Kredity

Kód

Forma štúdia: denná

Vyučujúci

24

5

2-1-0

1.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
PhDr. Monika Uhlerová, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.,
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

SP

Sociálna politika

5

2-0-0

1.

SPF

Súčasná politická filozofia

5

2-0-0

1.

MPTM

Moderné politologické teórie a metódy

5

2-1-0

2.

PRE

Politický radikalizmus a extrémizmus

5

2-0-0

2.

MSV

Metodológia sociálnych vied

5

2-0-0

2.

5

2-0-0

2.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

5

2-1-0

3.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

MDT

Politické
systémy
stredoeurópskeho
priestoru
Mechanizmy demokratickej transformácie

PSS

Politické systémy Škandinávie

5

2-0-0

3.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

PCJ

Prvý cudzí jazyk IV.

4

2-1-0

4.

KMVD OMK

ZPO

Záverečná práca s obhajobou

20

0-0-0

4.

4

2-1-0

1. - 3. KMVD OMK
1. - 4. KMVD OMK

PSSP

Povinne voliteľné predmety
1.CJ
Prvý cudzí jazyk
2.CJ

Druhý cudzí jazyk

4

2-1-0

HP I.

Hospodárska politika I.

4

2-0-0

1.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

MĽZ

Manažment ľudských zdrojov

4

2-0-0

1.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

REG

Regionalistika

4

2-0-0

1.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.,

BEPO SR

Bezpečnostná politika SR

5

2-1-0

1.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

TPG

Teória a prax geopolitiky

5

2-1-0

1.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

HP II.

Hospodárska politika II.

4

2-0-0

2.

VSP

Voličské správanie

4

2-0-0

2.

TK

Teória konfliktov

5

2-1-0

2.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.,
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

DSE

Diplomový seminár

4

0-2-0

2.

PhDr. Monika Uhlerová, PhD.

PSSB

Politické systémy štátov BENELUX

4

2-0-0

3.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

ARP

Analýza a rozhodovanie v politike

4

2-1-0

3.

AOVP

Aktuálne otázky verejnej politiky

4

2-0-0

3.

PKPE

Politická kultúra a politická etika

4

2-0-0

4.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.,
PhDr. Eleonóra Kováčová
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

PRAX

Odborná prax

4

0-2-0

4.

PhDr. Eleonóra Kováčová

3

2-0-0

1.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

1.

3

2-0-0

1.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.,
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.

Výberové predmety
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
ATPMV I.
a medzinárodných vzťahov I.
OE I.
Odborná exkurzia I.
TEF

Teórie európskeho federalizmu

ŠDP I.

Športová diplomacia v praxi I.

3

0-2-0

1.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ I.

3. cudzí jazyk I.

3

0-2-0

1.

KMVD OMK

3.CJ II.

3

0-2-0

2.

KMVD OMK

3

2-0-0

2.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

OE II.

3. cudzí jazyk II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov II.
Odborná exkurzia II.

3

0-2-0

2.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

KONEO

Konzervativizmus a neokonzervativizmus

3

2-0-0

2.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

ŠDP II.

3

0-2-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3

2-0-0

3.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3.CJ III.

Športová diplomacia v praxi II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov III.
3. cudzí jazyk III.

3

0-2-0

3.

KMVD OMK

ŠDP III.

Športová diplomacia v praxi III.

3

0-2-0

3.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

Repr II.

Reprezentácia II.

3

SPvS

Smery a paradigmy v sociológii

3

2-0-0

3.

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

OI

Ochrana informácií

3

2-0-0

1.

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.

ZKM

Základy krízového manažmentu

3

2-0-0

3

Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

PDŠV4

Politické dejiny štátov V4

3

2-0-0

1.3.

PhDr. Mária Holubová, PhD.

ATPMV II.

ATPMV III.

1.-4.

Prodekan pre štúdium

Študijný program: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Povinné predmety

140

Vyučujúci

Metóda štúdia: prezenčná

Semester

Názov predmetu

štúdia:

Počet hodín
(P, S, K ...)

Kód

Forma
denná

Kredity

Študijný odbor: 6721 Medzinárodné vzťahy
Stupeň štúdia:
prvý

81

PGSR

Politická geografia Slovenskej republiky

5

2-2-0

1.

PDE I.

Politické dejiny Európy a sveta I.

5

2-0-0

1.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.,
Mgr. Marek Lenč, PhD.
PhDr. Marek Syrný, PhD.

TP

Teória politiky

6

2-1-0

1.

doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.

KPF

Klasická politická filozofia

6

2-1-0

1.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

VET

Všeobecná ekonomická teória

5

2-0-0

1.

DEJD I.

Dejiny diplomacie I.

5

2-1-0

2.

PDE II.

Politické dejiny Európy a sveta II.

5

2-0-0

2.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
Mgr. Marek Lenč, PhD.
PhDr. Marek Syrný, PhD.

NPF

Novodobá politická filozofia

6

2-1-0

2.

PSSR

Politický systém SR

5

2-0-0

2.

ZP

Základy práva

5

2-1-0

2.

PP I.

Porovnávacia politológia I.

5

2-1-0

3.

VPG

Všeobecná politická geografia

5

2-2-0

3.

MV I.

Medzinárodné vzťahy I.

6

2-2-0

3.

PDE III.

Politické dejiny Európy a sveta III.

5

2-1-0

3.

DEJD II.

Dejiny diplomacie II.

5

2-1-0

3.

MV II.

Medzinárodné vzťahy II.

6

2-2-0

4.

PP II.

Porovnávacia politológia II.

5

2-1-0

4.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
PhDr. Marek Syrný, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
Mgr. Marek Lenč, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

MEI

Medzinárodná ekonomická integrácia

5

2-1-0

4.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

DSL

Dejiny Slovenska

5

2-1-0

4.

PhDr. Marek Syrný, PhD.

PP III.

Porovnávacia politológia III.

4

2-1-0

5.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

MV III.

Medzinárodné vzťahy III.

5

2-1-0

5.

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

TPD II.

Teória a prax diplomacie II.

4

2-2-0

5.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

TPG

Teória a prax geopolitiky

4

2-1-0

5.

PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

PSS V.

Príprava na štátnu skúšku z 1. CJ V.

4

2-0-0

5.

PP IV.

Porovnávacia politológia IV.

4

2-1-0

6.

PSS VI.

Príprava na štátnu skúšku z 1. CJ VI.

4

2-0-0

6.

KMVD OMK
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.,
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
KMVD OMK

ZPO

Bakalárska práca

10

0-0-0

6.

Povinne voliteľné predmety
DV I.
Dejiny veľmocí I.

4

2-0-0

2.CJ

Druhý cudzí jazyk

4

2-1-0

1. – 6. KMVD OMK

1.CJ

Prvý cudzí jazyk

4

2-1-0

1. – 5. KMVD OMK

TŠ I.

Teritoriálne štúdie I. - Ázia

4

2-0-0

1.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

DV II.

Dejiny veľmocí II.

4

2-0-0

2.

PhDr. Mária Holubová, PhD.

TŠ II.

4

2-0-0

2.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

4

2-0-0

3.

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

SBP

Teritoriálne štúdie II. - Európa
Teritoriálne štúdie III. - postsovietsky
priestor
Seminár bakalárskych prác

4

0-2-0

4.

TŠ IV.

Teritoriálne štúdie IV - Amerika

4

2-0-0

4.

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

3

2-0-0

5.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

3

2-0-0

5.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

TŠ III.

1.

PhDr. Mária Holubová, PhD.

BEPO I.

Teritoriálne štúdie V. - Afrika, Austrália,
Oceánia
Bezpečnostná politika I.

RPS

Ruský politický systém

3

2-0-0

5.

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

HP I.

Hospodárska politika I.

4

2-1-0

5.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

2.CJ V.

Príprava na štátnu skúšku 2. CJ V.

3

0-2-0

5.

KMVD OMK

2.CJ VI.

Príprava na štátnu skúšku 2. CJ VI.

3

0-2-0

6.

KMVD OMK

BEPO II.

3

2-0-0

6.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

3

2-0-0

6.

PhDr. Dagmar Nováková, PhD.

PEU

Bezpečnostná politika II.
Kultúrna
dimenzia
vzťahov
Politiky EÚ

5

2-0-0

6.

HP II.

Hospodárska politika II.

4

2-1-0

6.

ŠS I.

Štátnicový seminár I.

3

0-2-0

6.

3

2-0-0

1.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

1.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

TŠ V.

KDMV

medzinárodných

Výberové predmety
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a
ATPMV I.
medzinárodných vzťahov I.
ŠDP I.
Športová diplomacia v praxi I.

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

ZI

Základy informatiky

3

0-2-0

1.

doc. Ing. Karol Fabian, CSc.

3.CJ I.

3. cudzí jazyk I.

3

0-2-0

1.

KMVD OMK

3.CJ II.

3. cudzí jazyk II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a
medzinárodných vzťahov II.
Športová diplomacia v praxi II.

3

0-2-0

2.

KMVD OMK

3

2-0-0

2.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3

2-0-0

2.

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

3

2-0-0

3.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

ŠDP III.

Sociológia politiky
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a
medzinárodných vzťahov III.
Športová diplomacia v praxi III.

3

0-2-0

3.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ III.

3. cudzí jazyk III.

3

0-2-0

3.

KMVD OMK

OE I.

3

0-2-0

3.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

3

2-0-0

4.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

ŠDP IV.

Odborná exkurzia I.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a
medzinárodných vzťahov IV.
Športová diplomacia v praxi IV.

3

0-2-0

4.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ IV.

3. cudzí jazyk IV.

3

0-2-0

4.

KMVD OMK

OE II.

Odborná exkurzia II.

3

0-2-0

4.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

RPS

Ruský politický systém
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a
medzinárodných vzťahov V.
Športová diplomacia v praxi V.

3

2-0-0

4.

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

3

2-0-0

5.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

5.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

ATPMV II.
ŠDP II.
SOPO
ATPMV III.

ATPMV IV.

ATPMV V.
ŠDP V.

3

0-2-0

5.

KMVD OMK

3

2-1-0

5.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

2-0-0

6.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

ŠDP VI.

3. cudzí jazyk V.
Modely územnej organizácie vo vybraných
krajinách
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a
medzinárodných vzťahov VI.
Športová diplomacia v praxi VI.

3

0-2-0

6.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ VI.

3. cudzí jazyk VI.

3

0-2-0

6.

KMVD OMK

Repr I.

Reprezentácia I.

3

PDŠV4

Politické dejiny štátov V4

3

3.CJ V.
MÚO
ATPMV VI.

2-0-0

1.-6.

Prodekan pre štúdium

1.3.5.

PhDr. Mária Holubová, PhD.

Študijný program: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Povinné predmety
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Vyučujúci

Semester

Názov predmetu

Počet hodín
(P, S, K ...)

Kód

Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: denná

Kredity

Študijný odbor: 6721 Medzinárodné vzťahy
Stupeň
štúdia: druhý

34
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.,
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.,
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

TMV

Teórie medzinárodných vzťahov

6

2-2-0

1.

MP

Medzinárodné právo

5

2-1-0

1.

MO

Medzinárodné organizácie

5

2-1-0

2.

PTMV

Postmoderné teórie v medzinárodných
vzťahoch

6

2-2-0

2.

TPD I.

Teória a prax diplomacie I.

5

2-2-0

2.

DKP
II.(16/17)

Diplomatické a konzulárne právo II.

5

2-1-0

3.

TPD II.

Teória a prax diplomacie II.

5

2-2-0

3.

ZPSR

Zahraničná politika SR

5

2-1-0

3.

1.CJ IV.

Prvý cudzí jazyk IV.

4

2-1-0

4.

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
MZVaEZ SR
KMVD OMK

SE

Svetová ekonomika

5

2-1-0

4.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

ZPO

Záverečná práca s obhajobou

20

0-0-0

4.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

4

2-1-0

1. – 3. KMVD OMK
1. – 4. KMVD OMK

Povinne voliteľné predmety
1.CJ
Prvý cudzí jazyk

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

2.CJ

Druhý cudzí jazyk

4

2-1-0

POMŠ

Politika malých štátov

4

2-0-0

1.

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

BPSR

Bezpečnostná politika SR

5

2-1-0

1.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

REG I.

4

2-0-0

1.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

4

2-0-0

1.

prof. Ing. Július Horváth, PhD.

ŠD I.

Regionalistika I.
International
Finance-Economic
Development of V4 countries
Športová diplomacia I.

4

2-0-0

1.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

TPG

Teória a prax geopolitiky

5

2-1-0

1.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

ZPF

Zahraničná politika Francúzska

4

2-0-0

1.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

DS

Diplomový seminár

4

0-2-0

2.

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

TEI

Teórie európskej integrácie

5

2-0-0

2.

SMMO

Strategické myslenie mocností

5

2-1-0

2.

PREX

Politický radikalizmus a extrémizmus

5

2-0-0

2.

PEÚ

Právny systém Európskej únie

5

2-1-0

2.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.,
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

IF

TEKO

Teória konfliktov

5

2-1-0

2.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

ŠD II.

Športová diplomacia II.

4

2-0-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

PE

Profesná etiketa
Medzinárodná migrácia
politika

4

2-0-0

2.

PhDr. Mária Holubová. PhD.

4

2-1-0

2.

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

MMMP

a

migračná

MŠ

Mediteránne štúdiá

4

2-0-0

2.

PSŠ

Politický systém Škandinávie

5

2-0-0

3.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.,
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

REG II.

Regionalistika II.

4

2-0-0

3.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

ZVEÚ

Zahraničné vzťahy EÚ

5

2-1-0

3.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

MDT

Mechanizmy demokratickej transformácie

5

2-1-0

3.

DIP

Diplomatický protokol

5

2-1-0

3.

PRAX

Odborná prax

4

0-2-0

4.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
MZVaEZ SR
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.,
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

3

2-0-0

1.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

1.

Výberové predmety
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
ATPMV I.
a medzinárodných vzťahov I.
OE I.
Odborná exkurzia I.
TEF

Teórie európskeho federalizmu

3

2-0-0

1.

ŠDP I.

Športová diplomacia v praxi I.

3

0-2-0

1.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.,
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ I.

3. cudzí jazyk I.

3

0-2-0

1.

KMVD OMK

3.CJ II.

3

0-2-0

2.

KMVD OMK

3

2-0-0

2.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

OE II.

3. cudzí jazyk II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov II.
Odborná exkurzia II.

3

0-2-0

2.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

KONEO

Konzervativizmus a neokonzervativizmus

3

2-0-0

2.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

ŠDP II.

3

0-2-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3

2-0-0

3.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3.CJ III.

Športová diplomacia v praxi II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov III.
3. cudzí jazyk III.

3

0-2-0

3.

KMVD OMK

ŠDP III.

Športová diplomacia v praxi III.

3

0-2-0

3.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

Repr II.

Reprezentácia II.

3

SPvS

Smery a paradigmy v sociológii

3

2-0-0

3.

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

OI

Ochrana informácií

3

2-0-0

1.

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.

ZKM

Základy krízového manažmentu

3

2-0-0

3

Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

PDŠV4

Politické dejiny štátov V4

3

2-0-0

1.3.

PhDr. Mária Holubová, PhD.

ATPMV II.

ATPMV IX.

1.-4.

Prodekan pre štúdium

Študijný program: EURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Povinné predmety

71

Vyučujúci

Metóda štúdia: prezenčná

Semester

Názov predmetu

štúdia:

Počet hodín
(P, S, K ...)

Kód

Forma
denná

Kredity

Študijný odbor: 6721 Medzinárodné vzťahy
Stupeň
štúdia:
druhý

31
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.,
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.,
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

MP

Medzinárodné právo

5

2-1-0

1.

TMV

Teórie medzinárodných vzťahov

6

2-2-0

1.

MO

Medzinárodné organizácie

5

2-1-0

2.

PTMV

Postmoderné
vzťahoch

6

2-2-0

2.

PEÚ

Právny systém Európskej únie

5

2-1-0

2.

TEI

Teórie európskej integrácie

5

2-0-0

2.

ZVEÚ

Zahraničné vzťahy EÚ

5

2-1-0

3.

DIP

Diplomatický protokol

5

2-1-0

3.

ZPSR

Zahraničná politika SR

5

2-1-0

3.

1.CJ IV.

Prvý cudzí jazyk IV.

4

2-1-0

4.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
MZVaEZ SR
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
MZVaEZ SR
KMVD OMK

ZPO

Záverečná práca s obhajobou

20

0-0-0

4.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

4

2-0-0

1.

prof. Ing. Július Horváth, PhD.

4

2-1-0

1.

5

2-1-0

1.

prof. Gilles Rouet, PhD.,
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

teórie

v

medzinárodných

Povinne voliteľné predmety
International
Finance-Economic
IF
Development of V4 countries
The
French-German
partnership
and
FGC
European building
BPSR
Bezpečnostná politika SR

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

POMŠ

Politika malých štátov

4

2-0-0

1.

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

REG I.

Regionalistika I.

4

2-0-0

1.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

ŠD I.

4

2-0-0

1.

4

2-0-0

1.

ZPF

Športová diplomacia I.
Transformation processes in the Visagrad
countries
Zahraničná politika Francúzska

4

2-0-0

1.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
Mgr. Marek Lenč, PhD.
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

2.CJ

Druhý cudzí jazyk

4

2-1-0

1. – 4. KMVD OMK

1.CJ

Prvý cudzí jazyk

4

2-1-0

1. – 3. KMVD OMK

ECIO

European cooperation inside and outside EU

4

2-0-0

2.

prof. Gilles Rouet, PhD.

MŠ

Mediteránne štúdiá

4

2-0-0

2.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.,

TPV4

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
PREX

Politický radikalizmus a extrémizmus

5

2-0-0

2.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

PE

Profesná etiketa

4

2-0-0

2.

PhDr. Mária Holubová. PhD.

ŠD II.

Športová diplomacia II.

4

2-0-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

DS

Diplomový seminár

4

0-2-0

2.

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

REG II.

Regionalistika II.

4

2-0-0

3.

EUBE

Európska bezpečnosť

5

2-1-0

3.

PSŠ

Politický systém Škandinávie

5

2-0-0

3.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.,
PhDr. Dagmar Nováková, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

BS

4

2-0-0

3.

Dr. Slobodan Markovich, PhD.

4

2-0-0

3.

prof. Gilles Rouet, PhD.

MDT

Balkan Studies
European Identities and Citizenships in the
EU
Mechanizmy demokratickej transformácie

5

2-1-0

3.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

EEU

Entrepreneurship in the EU

4

2-0-0

4.

prof. Gilles Rouet, PhD.

MMMP

Medzinárodná migrácia a migračná politika

4

2-1-0

4.

PRAX

Odborná prax

4

0-2-0

4.

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.,
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

3

2-0-0

1.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

1.

EI

Výberové predmety
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
ATPMV I.
a medzinárodných vzťahov I.
OE I.
Odborná exkurzia I.
TEF

Teórie európskeho federalizmu

3

2-0-0

1.

ŠDP I.

Športová diplomacia v praxi I.

3

0-2-0

1.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.,
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3.CJ I.

3. cudzí jazyk I.

3

0-2-0

1.

KMVD OMK

3.CJ II.
ATPMV
II.
OE II.

3. cudzí jazyk II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov II.
Odborná exkurzia II.

3

0-2-0

2.

KMVD OMK

3

2-0-0

2.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

2.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

KONEO

Konzervativizmus a neokonzervativizmus

3

2-0-0

2.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

ŠDP II.
ATPMV
III.
3.CJ III.

Športová diplomacia v praxi II.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov III.
3. cudzí jazyk III.

3

0-2-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3

2-0-0

3.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

3.

KMVD OMK

ŠDP III.

Športová diplomacia v praxi III.

3

0-2-0

3.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

Repr II.

Reprezentácia II.

3

SPvS

Smery a paradigmy v sociológii

3

2-0-0

3.

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

OI

Ochrana informácií

3

2-0-0

1.

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.

ZKM

Základy krízového manažmentu

3

2-0-0

3

Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

PDŠV4

Politické dejiny štátov V4

3

2-0-0

1.3.

PhDr. Mária Holubová, PhD.

1.-4.

Prodekan pre štúdium

36

Študijný program: BEZPEČNOSTNÉ ŠTÚDIÁ
Študijný odbor: 6721 Medzinárodné vzťahy

Povinné predmety
BPSR
Bezpečnostná politika SR

19
2-1-0

1.

TMV

Teórie medzinárodných vzťahov

6

2-2-0

1.

TPG

Teória a prax geopolitiky

5

2-1-0

1.

BETO

Bezpečnostné teórie

5

2-1-0

2.

SMMO

Strategické myslenie mocností

5

2-1-0

2.

5

2-1-0

2.

TEKO
Teória konfliktov
Povinne voliteľné predmety

Vyučujúci

31
5

Semester

Názov predmetu

Počet hodín
(P, S, K ...)

Kód

Metóda štúdia: prezenčná

Forma štúdia:
denná
Kredity

Stupeň štúdia: druhý

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.,
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.,
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Prof.PhDr.Peter Terem,PhD.,
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.,
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

MP

Medzinárodné právo

5

2-1-0

VODI

Vojenská diplomacia

4

2-0-0

2.CJ

Druhý cudzí jazyk

4

2-1-0

doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.,
1.
Ing. Jozef Žigray
1. – 2. KMVD OMK

1.CJ

Prvý cudzí jazyk
Postmoderné teórie
vzťahoch

4

2-1-0

1. – 2. KMVD OMK

6

2-2-0

2.

PTMV

v

medzinárodných

1.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

MO

Medzinárodné organizácie

5

2-1-0

2.

PSKS

Počítačové simulácie krízových situácií

4

1-1-0

2.

PREX

Politický radikalizmus a extrémizmus

5

2-0-0

2.

SPS

Spravodajské služby

4

2-0-0

2.

4

0-2-0

2.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.,
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.,
doc. Ing. Karol Fabián, CSc.,
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.,
Ing. Jozef Žigray
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

3

2-0-0

1.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

1.

DS
Diplomový seminár
Výberové predmety
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
ATPMV I.
a medzinárodných vzťahov I.
OE I.
Odborná exkurzia I.
TEF

Teórie európskeho federalizmu

3

2-0-0

1.

ŠDP I.
ATPMV
II.
OE II.

Športová diplomacia v praxi I.
Aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov II.
Odborná exkurzia II.

3

0-2-0

1.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.,
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

3

2-0-0

2.

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

3

0-2-0

2.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

KONEO

Konzervativizmus a neokonzervativizmus

3

2-0-0

2.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

ŠDP II.

Športová diplomacia v praxi II.

3

0-2-0

2.

PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.

Repr II.

Reprezentácia II.

3

SPvS

Smery a paradigmy v sociológii

3

37

1.-4.
2-0-0

3.

Prodekan pre štúdium
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

OI

Ochrana informácií

3

2-0-0

1.

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.

ZKM

Základy krízového manažmentu

3

2-0-0

3

Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

PDŠV4

Politické dejiny štátov V4

3

2-0-0

1.3.

PhDr. Mária Holubová, PhD.

38

Študijný program: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Študijný odbor: Medzinárodné vzťahy
Stupeň štúdia:
tretí

Forma štúdia:
denná

Metóda štúdia: kombinovaná

Vyučujúci

Semester

Názov predmetu

Počet hodín
(P, S, K ...)

Kód

Kredity

(Odporúčaný študijný plán pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky; externá forma 4 roky)

Študijná časť
Povinné predmety
KMVaD
FPVaMV/3AOMV001/15
KMVaD
FPVaMV/3MEP-003/15
KP FPVaMV/3MSV003/15
KCJaMK FPVaMV/31CJ-016/15

36

24

Aktuálne otázky medzinárodných
vzťahov

9

6-0-0

1.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.,
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

Medzinárodné a európske právo

9

6-0-0

2.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Metodológia spoločenských vied

9

6-0-0

2.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.,
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Prvý cudzí jazyk

9

6-0-0

3.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Povinne voliteľné predmety
KBS FPVaMV/3BPBezpečnostná politika
001/15
KMVaD FPVaMV/3DDDejiny diplomacie
002/15
KCJaMK FPVaMV/3Druhý cudzí jazyk
2CJ-018/15
KMVaD
Medzinárodné organizácie
FPVaMV/3MO-004/15
KMVaD
Všeobecná politická geografia
FPVaMV/3VPG-007/15
Výberové predmety
KMVz
Zahraničná politika USA
FPVaMV/3ZPUSA082/15
KMVz FPVaMV/3REG- Regionalistika
083/15
KP FPVMV/3DPTDejiny politických teórií
079/15
Porovnávacia politológia
KP FPVMV/3PP-080/15
SPOLU študijná časť

25

15

5

3-0-0

1.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

5

3-0-0

3.

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

5

3-0-0

2.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

5

3-0-0

2.

5

3-0-0

3.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

1. - 3.
5
5

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

5

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

5

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

60

Vedecká časť
Povinné predmety
KMVaD
FPVaMV/3DPaO021/15

39

Dizertačná práca s obhajobou

40

predseda komisie pre obhajobu

KMVaD
FPVaMV/3PPDS020/15

Písomná práca k dizertačnej
skúške

KMVaD
FPVaMV/3PŠMK039/15

Príspevok špičkovej
medzinárodnej kvality

Povinne voliteľné predmety
KMVaD
Absolvovanie
FPVaMV/3ADZPdomáceho/zahraničného pobytu
023/15
KMVaD
Absolvovanie domácej/zahraničnej
FPVaMV/3ADZSodbornej stáže
024/15
KMVaD
Autorstvo pri tvorbe učebných
FPVaMV/3AUTPtextov a pomôcok
022/15
KMVaD
Ohlasy - citácia registrovaná v
FPVaMV/3OSCIcitačnom indexe SCI
036/15
KMVaD
Ohlasy - citácia v domácom
FPVaMV/3ODVČvedeckom alebo odbornom
038/15
časopise
KMVaD
Ohlasy - citácia v zahraničnom
FPVaMV/3OZVČvedeckom alebo odbornom
037/15
časopise
KMVaD
Publikované vedecké práce v
FPVaMV/3PVPIFčasopise s impact faktorom
025/15
KMVaD
Publikované vedecké práce v
FPVaMV/3PPNRZnerecenzovanom zborníku
029/15
KMVaD
Publikované vedecké práce v
FPVaMV/3PPOIIJostatných vedeckých časopisoch v
027/15
inom jazyku
Publikované vedecké práce v
KMVaD
ostatných vedeckých časopisoch
FPVaMV/3PPSJ-026/15
vo svetovom jazyku
KMVaD
Publikované vedecké práce v
FPVaMV/3PPRZrecenzovanom zborníku
028/15
KMVaD
Účasť na riešení vedeckého
FPVaMV/3UVP-033/15 projektu
KMVaD
FPVaMV/3VŠVOČVedenie práce ŠVOČ
032/15
KMVaD
Vedenie záverečnej práce
FPVaMV/3VZPBbakalárskeho štúdia
031/15
KMVaD
Vypracovanie posudku na
FPVaMV/3VPBŠzáverečnú prácu bakalárskeho
030/15
štúdia
KMVaD
Vystúpenie na vedeckej
FPVaMV/3VKbMUkonferencii bez medzinárodnej
034/15
účasti
KMVaD
Vystúpenie na vedeckej
FPVaMV/3VKsMUkonferencii s medzinárodnou
035/15
účasťou
SPOLU vedecká časť

20

školiteľ

40

školiteľ

15

15

školiteľ

20

školiteľ

40

školiteľ

20

školiteľ

30

školiteľ

40

školiteľ

10

školiteľ

15

školiteľ

20

školiteľ

15

školiteľ

30

školiteľ

5

školiteľ

10

školiteľ

5

školiteľ

20

školiteľ

30

školiteľ

120 3600

40

Študijný program: POLITOÓGIA
Študijný odbor: Politológia
Stupeň štúdia:
tretí

Forma štúdia:
denná

Metóda štúdia: kombinovaná

24

Vyučujúci

36

Semester

Názov predmetu

Počet hodín
(P, S, K ...)

Kód

Kredity

(Odporúčaný študijný plán pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky; externá forma 4 roky)

Študijná časť
Povinné predmety
KMVaD FPVaMV/3AOMV-001/15
KP FPVaMV/3GPP-001/15
KP FPVaMV/3MSV-003/15
KP FPVaMV/3TVM-005/15

Aktuálne otázky
medzinárodných vzťahov
Globalizácia v
porovnávacej politológii
Metodológia spoločenských
vied
Teórie verejnej moci

Povinne voliteľné predmety

6-0-0

1.

9

6-0-0

3.

9

6-0-0

2.

9

6-0-0

2.

15

KCJaMK FPVaMV/3-1CJ-017/15

Koncepcie racionality v
rozhodovaniach
Prvý cudzí jazyk

KP FPVaMV/3TEM-004/15

Teórie multikulturalizmu

KP FPVaMV/3KRR-002/15

9

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.

9

5

3-0-0

1.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

5

3-0-0

3.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

5

3-0-0

2.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

Výberové predmety

6 1.-3.

KMVaD FPVaMV/3MO-004/15

Medzinárodné organizácie

5

3-0-0

2.

KMVaD FPVaMV/3VPG-007/15

Všeobecná politická
geografia

5

3-0-0

3.

SPOLU študijná časť
Vedecká časť

60

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

39

Povinné predmety
KP FPVaMV/3DPaO-021/15

KP FPVaMV/3PPDS-020/15
KP FPVaMV/3PŠMK-039/15

Povinne voliteľné predmety

41

Dizertačná práca s
obhajobou
Písomná práca k dizertačnej
skúške
Príspevok špičkovej
medzinárodnej kvality

40

predseda komisie pre obhajobu

20

školiteľ

40

školiteľ

KP FPVaMV/3ADZP-023/15
KP FPVaMV/3ADZS-024/15
KP FPVaMV/3AUTP-022/15
KP FPVaMV/3OSCI-036/15
KP FPVaMV/3ODVČ-038/15
KP FPVaMV/3OZVČ-037/15

KP FPVaMV/3PVPIF-025/15

KP FPVaMV/3PPNRZ-029/15

KP FPVaMV/3PPOIIJ-027/15

KP FPVaMV/3PPSJ-026/15

KP FPVaMV/3PPRZ-028/15
KP FPVaMV/3UVP-033/15
KP FPVaMV/3VŠVOČ-032/15
KP FPVaMV/3VZPB-031/15
KP FPVaMV/3VPBŠ-030/15

KP FPVaMV/3VKbMU-034/15

KP FPVaMV/3VKsMU-035/15
SPOLU vedecká časť

Absolvovanie
domáceho/zahraničného
pobytu
Absolvovanie
domácej/zahraničnej stáže
Autorstvo pri tvorbe
učebných textov a pomôcok
Ohlasy - citácia
registrovaná v citačnom
indexe SCI
Ohlasy - citácia v domácom
vedeckom alebo odbornom
časopise
Ohlasy - citácia v
zahraničnom vedeckom
alebo odbornom časopise
Publikované vedecké práce
v časopise s impact
faktorom
Publikované vedecké práce
v nerecenzovanom
zborníku
Publikované vedecké práce
v ostatných vedeckých
časopisoch v inom jazyku
Publikované vedecké práce
v ostatných vedeckých
časopisoch vo svetovom
jazyku
Publikované vedecké práce
v recenzovanom zborníku
Účasť na riešení vedeckého
projektu
Vedenie práce ŠVOČ
Vedenie záverečnej práce
bakalárskeho štúdia
Vypracovanie posudku na
záverečnú prácu
bakalárskeho štúdia
Vystúpenie na vedeckej
konferencii bez
medzinárodnej účasti
Vystúpenie na vedeckej
konferencii s
medzinárodnou účasťou

15

školiteľ

15

školiteľ

20

školiteľ

40

školiteľ

20

školiteľ

30

školiteľ

40

školiteľ

10

školiteľ

15

školiteľ

20

školiteľ

15

školiteľ

30

školiteľ

5

školiteľ

10

školiteľ

5

školiteľ

20

školiteľ

30

školiteľ

120

42

„Double Degree“
Medzinárodné vzťahy
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (FPVaMV UMB) v spolupráci s Metropolitnou univerzitou Praha (MUP) realizujú
bakalárske a magisterské štúdium „Double Degree“ s názvom Medzinárodné vzťahy, na
základe oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (existujúcom na Metropolitnej univerzite
Praha) a študijného odboru Medzinárodné vzťahy, (existujúcom na Univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici). Ich cieľom je:
 ponúknuť vzdelávanie európskeho typu, ktoré umožňuje študentom nadobudnúť
vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach, ktoré ponúkajú obe partnerské
inštitúcie,
 realizácia originálneho študijného programu bakalárskeho a magisterského typu, ktorý
svojím širokým, komplementárnym, multikultúrnym a interdisciplinárnym spôsobom
zahŕňa teoretické a praktické vzdelávanie v rámci medzinárodných vzťahov.
Ide o štúdium, ktoré tak umožňuje získať študentom diplomy oboch zúčastnených inštitúcií.

„Double Degree“
Politológia
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (FPVaMV UMB) v spolupráci s Metropolitnou univerzitou Praha (MUP) realizujú
magisterské štúdium „Double Degree“ s názvom Politológa, na základe oboru Politologie
(existujúcom na Metropolitnej univerzite Praha) a študijného odboru Politológia,
(existujúcom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici). Ich cieľom je:
 ponúknuť vzdelávanie európskeho typu, ktoré umožňuje študentom nadobudnúť
vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach, ktoré ponúkajú obe partnerské
inštitúcie,
 realizácia originálneho študijného programu bakalárskeho a magisterského typu, ktorý
svojím širokým, komplementárnym, multikultúrnym a interdisciplinárnym spôsobom
zahŕňa teoretické a praktické vzdelávanie v rámci medzinárodných vzťahov.
Ide o štúdium, ktoré tak umožňuje získať študentom diplomy oboch zúčastnených inštitúcií.

Odporúčaný študijný plán spoločného magisterského štúdia
„Európske štúdia vo francúzskom jazyku“
Cieľom štúdia je ponúknuť vzdelávanie európskeho typu, ktoré umožní študentom
nadobudnúť vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach, ktoré ponúkajú obe partnerské
inštitúcie, ako aj vytvoriť originálny študijný program magisterského typu, ktorý bude svojím
komplementárnym, multikultúrnym a interdisciplinárnym spôsobom zahŕňať teoretické
a praktické vzdelávanie v rámci európskych štúdií. Spoločným zámerom oboch inštitúcií je
pripravovať špecialistov v oblasti európskych štúdií schopných splniť náročné výberové
kritériá požadované pri práci v európskych štruktúrach, v národných štruktúrach,
v medzinárodných či mimovládnych organizáciách. Študenti nadobudnú zručnosti, ktoré im
umožnia uplatnenie tak na národnej i medzinárodnej úrovni. Cieľom spoločného
magisterského štúdia je aj podnietiť a zapojiť študentov do tvorivej vedeckej činnosti, čo im
vytvorí predpoklady pre uchádzanie sa o doktorandské štúdium.
Uvedené magisterské štúdium je určené v prvom rade pre študentov, ktorí ukončili
1. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom bakalár (licence) a to vo Francúzskej republike

v odbore humanitné a sociálne vedy a v Slovenskej republike v skupine študijných odborov
3. sociálne, ekonomické a právne vedy.
Pre obidvoch partnerov, okrem zákonom stanovených podmienok prijatia na
magisterské štúdium v Slovenskej republike a Francúzskej republike, musí byť záujemca
o štúdium toho spoločného študijného programu v Banskej Bystrici prijatý na niektorú z
ponúkaných foriem magisterského štúdia na FPVaMV a odovzdať:
- žiadosť o prijatie do štúdia,
- motivačný list vo francúzskom jazyku zameraný na prezentáciu svojho vedeckého
projektu (téma diplomovej práce),
- životopis vo francúzskom jazyku (europas),
- v prípade mimo fakultných uchádzačov odporúčacie listy.
- fotokópiu diplomu o ukončenom bakalárskom vzdelaní
Spoločné výberové kritériá pre všetkých záujemcov spočívajú v hodnotení ich
motivácie a v posúdení ich projektu v kontexte zamerania magisterského štúdia.
Všetky požadované dokumenty je potrebné odovzdať do 30. mája príslušného
akademického roka koordinátorovi frankofónneho magisterského štúdia a to buď osobne
alebo elektronicky.
V rámci URCA a UMB sa prvé výberové konanie uskutoční v mesiaci september
príslušného kalendárneho roka.
Školné a zápisný poplatok: študenti platia zápisný poplatok na svojich materských
univerzitách v zmysle platnej legislatívy dotknutých štátov a sú oslobodení od týchto
poplatkov na hosťujúcej univerzite. Povinnosťou je predložiť potvrdenie o zaplatení týchto
poplatkov na hosťujúcej univerzite. Ďalšie administratívne poplatky budú stanovené
vzájomnou dohodou oboch partnerských inštitúcií.
Výučba v rámci tohto programu bude prebiehať v rámci harmonogramu štúdia na
oboch univerzitách. Dĺžka trvania magisterského programu je dva roky, čo zodpovedá
získaniu 120 ECTS. Študenti FPVaMV UMB, zapísaní v spoločnom študijnom programe
Európske štúdia vo francúzskom jazyku, musia absolvovať predmety zabezpečované
vyučujúcimi URCA v Banskej Bystrici označené ako „Modul č. 1 realizovaný na základe
medzinárodného partnerstva“ a vypracovať záverečnú diplomovú prácu pod vedením jedného
vyučujúceho z oboch pedagogických zborov. Diplomová práca v slovenskom jazyku musí
obsahovať 115 stanové resumé vo francúzskom jazyku. Diplomová práca vo francúzskom
jazyku musí obsahovať 15 stranové resumé v anglickom jazyku. Súhrnne musí výučba
vyučujúcich z URCA v Banskej Bystrici predstavovať 48 ECTS kreditov. Výučba predmetov
modulu č. 1 sa môže uskutočňovať v rámci projektu „Podpora výučby študijných programov
v cudzích jazykoch“ na partnerskej univerzite v Remeši.
Študenti URCA musia povinne absolvovať vyučovací blok predmetov nazvaný
„Modul č. 2 realizovaný na základe medzinárodného partnerstva“, ktorého časť je realizovaná
v Remeši slovenskými vyučujúcimi“. Výučba predmetov modulu č. 2 sa môže uskutočňovať
v rámci projektu Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch“ na partnerskej
univerzite v Remeši.
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EC
GEOP I.
GPD
GEPO II.

Spolu

Odp. semester

Rapport de Stage

MAG

Kredity

RaS

ECOP

Hodiny spolu

SeR

Épistémologie
de
la
géographie et de la
géopolitique
Écopolitique
Méthodes et acteurs de la
géopolitique
Enjeux et conflits dans le
monde contemporain
Géographie politique 1
(territoires et frontières)
Géopolitique du processus
démocratique
Géographie politique 2
(flux et migrations)
Séminaire de recherche

EGG

Semináre

Názov predmetu

Prednášky

Kód

Typ predmetu

Spoločný študijný program Európske štúdia vo francúzskom jazyku - Modul č. 1

Vyučujúci

P

2

0

2

6

7

prof. Stéphane Rosière, PhD.

prof. Stéphane Rosière, PhD.

P

2

0

2

6

7

prof. F. Mancebo, PhD.

doc. PeadDr. Radovan Gura, PhD.

P

2

0

2

6

7

prof. Stéphane Rosière, PhD.

prof. Stéphane Rosière, PhD.

P

2

0

2

6

8

prof. Stéphane Rosière, PhD.

prof. Stéphane Rosière, PhD.

P

2

0

2

6

8

prof. Stéphane Rosière, PhD.

prof. Stéphane Rosière, PhD.

P

2

0

2

6

8

prof. R. Matuszewicz, PhD.

doc. PeadDr. Radovan Gura, PhD.

P

2

0

2

4

9

prof. Stéphane Rosière, PhD.

prof. Stéphane Rosière, PhD.

P

2

0

2

2

9

prof. Gilles Rouet, PhD.

prof. Gilles Rouet, PhD.

P

2

0

2

6

10 prof. Stéphane Rosière, PhD.

Garant predmetu

prof. Stéphane Rosière, PhD.

18 0 18 48

„Modul č. 1 realizovaný na základe medzinárodného partnerstva“ - zoznam francúzskych predmetov je súčasťou povinne
voliteľných predmetov študijného odboru Európske štúdia alebo Medzinárodné vzťahy na FPVaMV a zodpovedá cca 40%
získaných kreditov spoločného študijného programu. Zvyšných cca 60% kreditov študenti získajú z ponuky povinných
a povinne voliteľných predmetov programu Európske štúdiá alebo Medzinárodné vzťahy na FPVaMV. Organizácia ako
i vzájomné uznávanie štúdia sa riadi dodatkom k bilaterálnej rámcovej dohode podpísaným medzi URCA a UMB.

Kredity

Odp. semester

Spolu

Hodiny spolu

Éléments de droit
international (anglais)
Relations extérieures
VVEÚ
de l´UE
Études euroMŠ
méditeranéennes
Géopolitique de
GSE
l’Europe centrale
(anglais)
Politique étrangère de
ZPF
la France
MP

Semináre

Názov predmetu

Prednášky

Kód

Typ predmetu

Spoločný študijný program Európske štúdia vo francúzskom jazyku - Modul č. 2

P

2

0

2

9

7

PhDr. Rosputinský, PhD.

prof. PhDr. Krejčí, CSc.

P

2

0

2

10

8

prof. Ing. Kosír, CSc.

prof. Ing. Kosír, CSc.

P

1

1

2

10

8

PeadDr. Mária Rošteková, PhD.

PeadDr. Mária Rošteková, PhD.

P

1

1

2

9

9

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

P

1

1

2

10

9

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

7

3

Vyučujúci

Garant predmetu

10 48

„Modul č. 2 realizovaný na základe medzinárodného partnerstva“ je zoznamom slovenských predmetov predstavuje povinný
blok predmetov zo študijného programu Európske štúdia na FPVaMV (povinné a povinne voliteľné predmety), ktorí musia
absolvovať francúzski študenti zapísaní do spoločného študijného programu Európske štúdia vo francúzskom jazyku.
Zodpovedá cca 40% získaných kreditov spoločného študijného programu. Zvyšných cca 60% kreditov študenti získajú
z ponuky povinných a povinne voliteľných predmetov odboru História a Geopolitika, program Geopolitika na Univerzite
Champagne-Ardenne v Remeši. Organizácia ako i vzájomné uznávanie štúdia sa riadi dodatkom k bilaterálnej rámcovej
dohode podpísaným medzi URCA a UMB.
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Odporúčaný študijný plán magisterského štúdia v odbore medzinárodné
vzťahy v anglickom jazyku
Od akademického roku 2007/2008 ponúka FPVaMV UMB záujemcom magisterské
štúdium v odbore Medzinárodné vzťahy s výučbou vedenou v anglickom jazyku. Forma
štúdia je denná. Trvanie štúdia v tomto odbore sa predpokladá v pravidelnej dĺžke 2
akademické roky (4 semestre, s posledným semestrom venovaným prevažne príprave na
štátne záverečné skúšky a dokončovaniu diplomovej práce).
Obsahovým akcentom tohto študijného programu je, okrem všeobecných predmetov
profilujúcich odbor Medzinárodné vzťahy, problematika politickej, hospodárskej a sociálnej
transformácie krajín strednej a východnej Európy. V tejto súvislosti je osobitná pozornosť
venovaná štátom a spoločnostiam Balkánu. Ďalším predmetom osobitnej pozornosti je
súčasný vývoj Európskej únie a jeho problematické momenty.
V súlade so štandardom ECTS, ktorý v minulosti FPVaMV implementovala, je
študent povinný absolvovať povinné kurzy, ktorých kreditové hodnotenie i týždenná hodinová
dotácia sú uvedené v prílohe. Úhrnný počet kreditov, ktorými sú hodnotené povinné kurzy, je
105. Keďže požadovaným súčtom na úspešné absolvovanie študijného programu je v súlade
so štandardom ECTS 120 kreditov, študent je povinný vybrať si spomedzi desiatich
ponúkaných povinne voliteľných kurzov (v prvom až treťom semestri) minimálne päť kurzov.
Povinne voliteľné kurzy sú uvedené v prílohe. Štúdium je ukončené úspešným absolvovaním
štátnej záverečnej skúšky a úspešnou obhajobou diplomovej práce. Súčasťou ukončenia štúdia
je aj štátna záverečná skúška z cudzieho jazyka podľa výberu študenta (jazyky nemecký,
francúzsky, španielsky, ruský).
Výška poplatku za štúdium ja stanovená v zmysle platnej smernice č. 8/2013
o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Prijímacie konanie začína doručením písomnej prihlášky záujemcu na adresu
FPVaMV (pre akademický rok do 15. júna). Prílohou prihlášky je životopis a kópia diplomu
o získaní vysokoškolskej kvalifikácie prvého stupňa (titul Bc. alebo ekvivalentný), doklad
o jazykovej kompetencii z anglického jazyka. Administratívne úkony súvisiace s pobytom
uchádzača na území SR vykonáva uchádzač samostatne. Na základe splnenia vyššie
uvedených podmienok o prijatí uchádzača rozhodne prijímacia komisia menovaná dekanom.
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Semester

Husenicová

0

2

5

1

Štulajter, Rosputinský

0

2

5

1

Horváth, Kosír

1
1
0
0

2
2
2
2

5
5
5
5

1
1
2
2

Benčeková
Kalický
Kosír, Švihlíková
Nováková

0

2

5

2

Štulajter, Rosputinský

1
1
1
1
1
1
0

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
3
3
3
3
4

Husenicová
Kalický
Badinská
Krejčí, Lenč
Pajtinka
Kalický
Kosír
thesis supervisor

9

30

5
5
5
5
5
5
5
10
85

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

Terem, Švihlíková, Lenč
Markovich
Ušiak
Kováčik
Ušiak
Krejčí, Kazanský
Zechowska, Terem
Kazanský
Husenicová
Husenicová
Husenicová

1
1
2
2
6

1
1
0
0
2

1
2
3
3

2
2
2
2
8

3
3
3
3
12

Teacher

Teacher

Semester

Introduction to European Integration
International Migration and Migration Policy
Political System of Slovak Republic
Political and Economic Transition in the Western Balkans
Sum

Semester

1

Seminar
Hours
together
Credits

5

2 0 2 4
2 0 2 4
1 1 2 4
2 0 2 4
1 1 2 4
2 0 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
0 2 2 4
12 10 22 44

Name of optional subjects
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2

Seminar
Hours
together
Credits

Transformation Processes in the Visegrad Countries
Balkan Studies
Security Policy
Comparative political science of the V4
Security policy of the V4
Geopolitics of the Central European Region
Energy security of the V4
Peace and Conflict Studies
Final thesis seminar
Final thesis seminar
State exam seminar
Sum

1

Lecture

Name of obligatory optional subjects

Lecture

International Relations I.
1
International Law and Approximation of Law by V4
2
Countries
International Finance – Economic Development of V4
2
countries
Country Studies I. 1
Communication in International Relations and Diplomacy I.
1
World economy and its Global Impact on V4 Countries
2
International Organizations
2
Law of the European Union/Approximat-ion of Law by V4
2
Countries
International Relations II.
1
Communication in International Relations and Diplomacy II. 1
Country Studies II.
1
Foreign Policy of Slovak Republic
1
Diplomacy at the EU
1
Communication in International Relations and Diplomacy III. 1
External relations of the EU
2
Final work
Sum
21

Seminar
Hours
together
Credits

Lecture

Name of obligatory subjects

Teacher
Štulajter, Boháčiková
Bolečeková
Ondria, Kováčik, Kollár
Markovich

Spoločný študijný program
„Medzinárodné vzťahy: Európa z Vyšehradskej perspektívy“
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, spoločne s Fakultou humanitných vied Univerzity v Péčš, Fakultou sociálnych štúdií
Masarykovej Univerzity v Brne a Fakultou medzinárodných vzťahov a politických
vied Jagellonskej Univerzity podpísali dňa 1. októbra dohodu o vytvorení konzorcia, ktoré
poskytuje spoločný študijný program v magisterskom stupni, v odbore „Medzinárodné
vzťahy: Európa z Vyšehradskej perspektívy“.
Spoločný magisterský program predstavuje unikátnu príležitosť študovať
medzinárodné vzťahy, európske politiky, ekonomiku, spoločnosť a kultúru z perspektívy
regiónu Vyšehradskej štvorky. Skúsení vysokoškolskí pedagógovia z partnerských univerzít
spoločne s hosťujúcimi profesormi z významných medzinárodných akademických
a diplomatických inštitúcií poskytnú študentom odborné poznatky o súčasnom vývoji
v medzinárodnom práve, ekonomike, politike a kultúre v súvislosti s integračnými procesmi
v Európe so špecifickým pohľadom a stanoviskom Vyšehradského regiónu.
Priebeh štúdia
Spoločný program začína školským rokom 2013/2014. Študenti absolvujú prvý
semester na Jagellonskej univerzite, druhý semester na Masarykovej Univerzite v Brne, tretí
semester na Univerzite v Péčš a štvrtý na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Podmienkou absolvovania programu je zisk 120 kreditov, predloženie a obhajoba diplomovej
práce a ústna skúška.
Podmienky na prijatie
Uchádzač o štúdium musí predložiť nasledujúce doklady:
- formálnu žiadosť o prijatie,
- certifikát a diplom potvrdzujúci bakalárske, alebo vyššie vzdelanie,
- výpis absolvovaných kurzov a známok,
- maturitné vysvedčenie,
- doklad o znalosti anglického jazyka (IELTS 6,5, TOEFL (písomný test 550 bodov
minimum, on-line test 80 bodov minimum) CEA – úroveň B, CPE – úroveň C alebo
doklad o štátnej skúške z domácej univerzity na úrovni B2,
- motivačný list,
- životopis (vo formáte Europass),
- odporúčanie,
- pas (naskenovanú kópiu),
- fotku.
Všetky dokumenty musia byť v anglickom jazyku, okrem kópie pasu
a diplomu/certifikátu. Všetky kópie dokumentov musia byť potvrdené príslušnou Univerzitou.
Profil absolventa
Po absolvovaní študijného programu bude jeho absolvent preukazovať schopnosti
a poznatky z histórie a kultúry Vyšehradského regiónu a širšej Strednej Európy, ktoré mu
poslúžia ako základ pre lepšie porozumenie súčasným medzinárodným vzťahom,
predovšetkým v súvislosti s Európskou integráciou. Absolventi získajú predovšetkým
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poznatky ktoré im umožnia lepšie pochopiť komplexnú podstatu vzťahov medzi regionálnymi
a globálnymi fenoménmi, ktoré ovplyvňujú fungovanie medzinárodných organizácií, obchodu
a občianskej spoločnosti. Absolventi budú pripravení pracovať v medzinárodných
organizáciách, diplomatickej službe, verejnej správe, médiách a v organizáciách občianskej
spoločnosti. V prípade ich záujmu pokračovať v akademickej kariére, absolventi získajú
analytické schopnosti realizovať vlastný výskum potrebný pre perspektívnych študentov
tretieho stupňa štúdia.
Zoznam povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré sú súčasťou študijného
programu medzinárodné vzťahy akreditovaného na FPVaMV a ktoré sú zaradené do ponuky
predmetov spoločného študijného programu „Medzinárodné vzťahy: Európa z Vyšehradskej
perspektívy“. Zvyšné predmety študenti absolvujú z ponuky povinných a povinne voliteľných
predmetov na partnerských univerzitách1.

Kredity

Semester

VVEU

Politický systém V4 / Political system of Visegrad countries
Geopolitika krajín V4 / Geopolitics of V4 Countries
Ekonomická integrácia v Európe / Economic integration of Europe
Vonkajšie a vnútorné vzťahy v Európe / Europe and
internal/external borders

Hodiny

PSV4
GV4
EIE

Semináre

Názov predmetu

Prednášky

Povinné predmety:

2
2
2

0
0
0

2
2
2

5
5
5

4
4
4

2

0

2

5

4

DM
DS II.

Semester

BV4

Kredity

MPV4

Slovenský jazyk, kultúra a história / Slovak language, culture and
history/For students whose Slovak is native language an instruction
in other foreign language is offered
Migračná politika krajín V4 / Migration policy in V4 countries
Bezpečnostné otázky V4 / Security Environments in the Visegrad
Group Countries
Diplomatické metódy – európska diplomacia / Introduction to
diplomatic methods: bilateral and European diplomacy
Diplomový seminár II / Master’s thesis seminar to be chosen by
students from the list offered

Hodiny

SJKH

Semináre

Názov predmetu

Prednášky

Povinne voliteľné predmety:

2

2

2

4

4

2

0

2

4

4

2

0

2

4

4

2

0

2

4

4

2

10

4

Zoznam povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré sú súčasťou študijných
programov akreditovaných na partnerských univerzitách a ktoré sú zaradené do ponuky
predmetov spoločného študijného programu „Medzinárodné vzťahy: Európa z Vyšehradskej
perspektívy“2.
1

Organizácia ako i vzájomné uznávanie štúdia sa riadi dohodou o spoločnom študijnom programe podpísanou
medzi partermi konzorcia.
2
Organizácia, ako i vzájomné uznávanie štúdia sa riadi dohodou o spoločnom študijnom programe podpísanou
medzi partermi konzorcia.
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30 3
30 3
30 3
30 3
30 3
30 2
10 1
4
2 2 30 8
2 2 30 6
2 2 30 8
2 2 30 6
2 2 30 6
2 2 30 6
2 2 30 6
2 0 30 5
2 0 30 5
2 0 30 5
2 0 30 5
36 14 524 84

Europe as Normative Power in Late-Westphalian World. Cen. - East. European Perspective 0 2 30 3
Visegrad countries and the European Foreign Policy
0 2 30 3
Communism, Postcommunism and Democratization in East-Central Europe
2 0 30 3
Religion and identity in Poland
0 2 30 3
Polish. History and Culture/For students whose Polish is native language an instruction in
2 2 60 6
other foreign language is offered
Energy Security of the EU
2 2 30 6
Comparative Politics of European Countries
2 2 30 8
EU in European Politics after 1989
2 2 30 6
Europe and Global Politics
2 2 30 6
Czech history, culture, and language/For students whose Czech is native language an
2 2 30 4
instruction in other foreign language is offered
Hungarian Language and Culture/For students whose Hungarian is native language an
2 2 30 6
instruction in other foreign language is offered
Regional integration in CEEC with a special emphasis to V4 the Countries
2 2 30 6
Regionalism, local governments, civil society in CEE/V4
2 2 30 6
Master’s thesis methodology seminar to be chosen by students from the list offered
30
Slovak language, culture and history/For students whose Slovak is native language an
2 2 30 4
instruction in other foreign language is offered
Migration policy in V4 countries
2 0 30 4
Security Environments in the Visegrad Group Countries
2 0 30 4
Introduction to diplomatic methods: bilateral and European diplomacy
2 0 30 4
Master’s thesis seminar to be chosen by students from the list offered
30 10
Sum
28 24 600 92
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Semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

Semester

0
0
0
0
0
0
0

Credits

Seminar
Teaching
hours

2
2
2
2
2
2
2

Seminar
Hours
together
Credits

Name of obligatory optional subjects

Lecture

International Relations since 1945
Current Developments in International Public Law
International Financial Markets
Theory of International Relations
Culture and Society in Contemporary Europe. Dilemmas of Identity and Pluralism
Some Central European Ideas that Have Mattered
Intellectual property. Legal standards and protection
Safety in workplace
Introduction to Governance and Multilevel Politics
Making of Europe (European system of states since 1648)
Transformation of Central and Eastern Europe
Political Culture in CEECs – with a special focus on Hungary
V4 in transition - focusing on the question of Hungarian democracy
International Political Economy – the V4 States and the Economic Transformation
Ecopolicy and sustainable development
Political system of Visegrad countries
Geopolitics of V4 Countries
Economic integration of Europe
Europe and internal/external borders
Sum

Lecture

Name of obligatory subjects

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

7. časť – Študijný poriadok
ŠTUDIJNÝ PORIADOK Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre
študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013
Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej AS UMB) podľa § 9 ods.
1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých
školách) schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB)
ako jej vnútorný predpis.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Študijný poriadok určuje organizáciu a uplatňovanie kreditového systému štúdia
študentov UMB a jej fakúlt prijatých na študijné programy akreditované v zmysle zákona
o vysokých školách v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov
a upravuje podmienky štúdia na UMB v súlade so zákonom o vysokých školách.
Časť I.
ŠTUDIJNÝ ODBOR, ŠTUDIJNÝ PROGRAM, ŠTUDIJNÝ PLÁN
Čl. 2
Študijný odbor
(1) Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského
vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. V rámci študijného odboru sa ponúkajú
študijné programy, ktorými sa profilujú absolventi pre potreby praxe a ďalšieho
vzdelávania.
(2) Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov.
Študijné odbory v medziodborovom štúdiu sú zastúpené približne rovnako a každému zo
študijných odborov sa venuje aspoň 2/5 obsahu študijného programu.
Čl. 3
Študijný program
(1) Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa
získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu (§ 83 ods. 1 zákona o vysokých
školách) v tomto študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov. Študijný
program bližšie špecifikuje ustanovenie § 51 ods. 4 zákona o vysokých školách.
(2) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými
sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne
práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel
zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní
uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.
(3) Ak UMB uskutočňuje študijný program v dennej forme v plnom rozsahu v inom
ako štátnom jazyku a zároveň žiadna verejná vysoká škola v akademickom roku, kedy sa
študent zapísal na štúdium, neprijímala na štúdium v študijnom programe príslušného
stupňa v tom istom študijnom odbore v dennej forme, uskutočňovanom aj v slovenskom
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jazyku, povinnosť uhradiť školné nevznikne. Ak UMB alebo iná verejná vysoká škola
v danom akademickom roku prijímala na študijný program príslušného stupňa v tom istom
študijnom odbore uskutočňovanom v štátnom a v inom ako štátnom jazyku, povinnosť
uhradiť školné v každom roku štúdia vznikne študentovi, ktorý sa zapísal na štúdium
študijného programu v inom ako v štátnom jazyku.
(4) Obsah študijného programu zodpovedá aspoň 3/5 obsahu študijného odboru. Študijný
program bakalárskeho štúdia je zostavený tak, aby jeho absolvovaním získal študent
vysokoškolské vzdelanie, v ktorom jadro vedomostí tvorí 135 kreditov zo 180 kreditov.
Študijný program magisterského/inžinierskeho štúdia je zostavený tak, aby jeho
absolvovaním získal študent vysokoškolské vzdelanie, v ktorom jadro vedomostí tvorí 72
kreditov zo 120 kreditov.
(5) Študijný program doktoranda pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Študijná časť
doktorandského štúdia (60/80 kreditov pri trojročnej/štvorročnej štandardnej dĺžke
denného štúdia) pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia
odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť
doktorandského štúdia (120/160 kreditov pri trojročnej/štvorročnej štandardnej dĺžke
denného štúdia) pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa
viaže na tému dizertačnej práce.
(6) Súčasťou štúdia každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu s jej
obhajobou tvorí jeden predmet. So súhlasom garanta študijného programu môže byť
záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. V tom prípade sa
píše abstrakt v štátnom jazyku.
(7) Študijný program sa uskutočňuje na fakulte, ak ho odborne aj organizačne zabezpečuje
fakulta. Návrh spoločného študijného programu a študijného programu, ktorý sa
uskutočňuje na fakulte, schvaľuje vedecká rada fakulty. Spoločný univerzitný študijný
program a študijný program, ktorý sa uskutočňuje na UMB, schvaľuje vedecká rada
UMB po prerokovaní vo vedeckej rade príslušnej fakulty. Ak predmetom rokovania
Vedeckej rady UMB/fakulty je akreditačný spis študijného programu, odporúčaný študijný
plán alebo zmena dotýkajúca sa akreditovaného študijného programu, zasadnutia vedeckej
rady UMB/fakulty sa zúčastňuje minimálne jeden zástupca študentov nominovaný
študentskou časťou akademického senátu UMB/fakulty.
(8) Študijné programy sa na UMB uskutočňujú v troch stupňoch:
a) študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program (ďalej len
„bakalárske štúdium“),
b) študijný program druhého stupňa je magisterský študijný program (ďalej len
„magisterské štúdium“) alebo inžiniersky študijný program (ďalej len „inžinierske
štúdium“),
c) študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný program (ďalej len
„doktorandské štúdium“).
Čl. 4
Bakalársky študijný program
(1) Bakalársky študijný program sa zameriava na získanie teoretických a praktických
poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia. Profesijne orientované
bakalárske študijné programy sa zameriavajú na zvládnutie a využitie poznatkov pri
výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné programy sa zameriavajú
na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.
(2) Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(3) Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane odbornej praxe je
a) v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky,
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b) v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov.
Bakalárske štúdium nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65
ods. 2 zákona o vysokých školách).
(4) Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke
„Bc.“).

(1)

(2)

(3)

(4)

Čl. 5
Magisterský/inžiniersky študijný program
Magisterský/inžiniersky študijný program sa zameriava na získanie teoretických a
praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie
schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri vykonávaní povolania alebo pri pokračovaní vo
vysokoškolskom štúdiu v doktorandskom študijnom programe.
Štandardná dĺžka pre študijný program druhého stupňa vrátane odbornej praxe je:
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky.
Magisterské/inžinierske štúdium nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku štúdia o viac
ako dva roky (§ 65 ods. 2 zákona o vysokých školách).
Absolventi magisterského/inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa. Absolventom magisterského študijného programu sa udeľuje
akademický titul "magister" (v skratke „Mgr.“). Absolventom inžinierskeho štúdia sa
udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke „Ing.“).
Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných
študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj
obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie
alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im UMB udeľuje akademický titul:
a) v prírodovedných študijných programoch „doktor prírodných vied“ (v skratke
„RNDr.“),
b) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch „doktor filozofie“ (v
skratke „PhDr.“),
c) v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“),
d) v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch
„doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“),
e) v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti
katolíckej teológie „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

Čl. 6
Doktorandský študijný program
(1) Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie medzinárodne akceptovaných
poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom
príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej
tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia.
(2) Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je:
a) v dennej forme tri (180 kreditov) alebo štyri (240 kreditov) akademické roky,
b) v externej forme štyri akademické roky (180 kreditov) alebo päť akademických rokov
(240 kreditov).
Doktorandské štúdium nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65
ods. 2 zákona o vysokých školách).
(3) Doktorandské štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu pod
vedením školiteľa. Pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán zostavuje
školiteľ a predkladá na schválenie odborovej (spoločnej odborovej) komisii.
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(4) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti
alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac
štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
(5) Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky
a obhajoba dizertačnej práce, ktoré sú súčasťou štátnej skúšky.
(6) Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor” („philosophiae
doctor“, v skratke „PhD”).

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

Čl. 7
Spoločný študijný program
UMB môže zabezpečovať študijný program prvého, druhého alebo tretieho stupňa štúdia
v spolupráci s inými vysokými školami vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky.
Spoločný študijný program vzniká na základe dohody dvoch alebo viacerých vysokých
škôl v súlade so zákonom o vysokých školách (§ 54a) a §83 ods. 18, 19 a 20).
a) na území SR, ak spolupracujúce vysoké školy majú priznané práva uskutočňovať
študijné programy v študijných odboroch, na ktorých je založený spoločný študijný
program, pričom stupeň, forma a štandardná dĺžka štúdia je zhodná;
b) mimo územia SR, kombináciou dvoch alebo viacerých študijných programov
v maximálne dvoch študijných odboroch, ktoré sú svojou úrovňou rovnocenné
s vysokoškolským vzdelávaním príslušného stupňa, svojím obsahom blízke
príslušnému študijnému odboru; uskutočňujú sa v rovnakej forme štúdia; každá
spolupracujúca vysoká škola je oprávnená na poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania v študijných programoch/odboroch, v ktorých sa spoločný študijný
program uskutočňuje,
c) ako nový študijný program, ktorý musí spĺňať kritériá akreditácie nevyhnutné na
priznanie práv.
Podmienky spolupráce sú súčasťou dohody spolupracujúcich vysokých škôl. V dohode sa
určia najmä podmienky prijatia na študijný program, podmienky na jeho absolvovanie,
podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule a o dokladoch
nevyhnutných na skončenie štúdia.
Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom
všetkých spolupracujúcich vysokých škôl. To neplatí na štatistické a rozpočtové účely,
keď je považovaný za študenta tej vysokej školy, ktorá mu v príslušnej časti štúdia
zabezpečuje vzdelávanie (§ 51 ods. 2 zákona o vysokých školách).
Čl. 8
Odporúčaný študijný plán
Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov.
Pre každý študijný program určí UMB/fakulta odporúčaný študijný plán, ktorý je
zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie
štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu.
Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných, povinne voliteľných predmetov,
počet kreditov pre predmety študijného programu, týždennú výmeru hodín v dennej
forme štúdia, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný
semester štúdia, meno garanta predmetu.
Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu
zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práce
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študenta rozsahu 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia
a samostatnej tvorivej činnosti; čo znamená 30 hodín na jeden kredit.
(5) Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného
plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práce
študenta rozsahu 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia
a samostatnej tvorivej činnosti; čo znamená 30 hodín na jeden kredit.
(6) Na základe odporúčaného študijného plánu si študent zostaví svoj osobný študijný plán.
Študijný plán študenta bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho štúdia určuje časovú
a obsahovú postupnosť predmetov študijného programu. Študent si zostavuje študijný plán
postupne, sám alebo v spolupráci so študijným poradcom, zápisom predmetov na
jednotlivé semestre a roky štúdia.
(7) Študijný plán doktoranda obsahuje najmä:
a) zoznam predmetov, ktoré má doktorand absolvovať počas študijnej časti
doktorandského štúdia; výmeru hodín a počet kreditov v semestroch, garanta
predmetu,
b) zoznam základnej a odporúčanej študijnej literatúry,
c) termíny hodnotení a termín dizertačnej skúšky,
d) termín obhajoby dizertačnej práce,
e) absolvovanie odborných kurzov, študijných pobytov na Slovensku a v zahraničí, účasť
na vedeckých konferenciách a seminároch,
f) zapojenie doktoranda do vedeckej a výskumnej činnosti,
g) predpokladanú publikačnú činnosť doktoranda.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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2. časť
ŠTÚDIUM NA UMB
Čl. 9
Prijatie na štúdium
Každý má právo študovať na UMB zvolený študijný program, ak splní základné
podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách a ďalšie
podmienky podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách určené UMB alebo fakultou,
podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 a podmienky podľa § 58a ods. 4. Ďalšie
podmienky určené UMB, resp. fakultou podľa § 56 ods. 1 na prijatie na bakalárske
štúdium nesmú z hľadiska obsahu vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium druhého stupňa (§53 ods. 1 zákona
o vysokých školách) je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, pričom súčet počtu
získaných/priznaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium je najmenej
180.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných/priznaných kreditov za predchádzajúce
vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupňa (alebo spojeného štúdia) je najmenej 300
kreditov.
UMB alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejní včas,
najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku,
v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný
program podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a pri ostatných študijných
programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok,
lehotu na podanie prihlášok na štúdium a podmienky prijímacieho konania.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky
na štúdium na UMB alebo na fakulte, ktorá uskutočňuje študijný program. Prihlášku je

možné doručiť aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím
akademického informačného systému UMB (ďalej AIS). V prihláške uvedie uchádzač
údaje v súlade s § 58 ods. 3 zákona o vysokých školách.
(6) Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne
s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
(7) O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan.
Rozhodnutie dekana o neprijatí na štúdium môže zmeniť dekan, ak zistí, že rozhodnutie sa
vydalo v rozpore so zákonom o vysokých školách, vnútorným predpisom a podmienkami
prijímacieho konania na fakulte/UMB. Inak postúpi žiadosť o preskúmanie rozhodnutia
o výsledku prijímacieho konania podanú uchádzačom rektorovi UMB (§ 58 ods. 8 zákona
o vysokých školách). O prijatí na štúdium spoločného univerzitného študijného programu
a študijného programu, ktorý sa uskutočňuje na UMB, rozhoduje rektor. Rozhodnutie
rektora o neprijatí na štúdium spoločného univerzitného študijného programu a študijného
programu, ktorý sa uskutočňuje na UMB, môže zmeniť AS UMB.
(8) Na prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa vzťahujú okrem ustanovení tohto
článku aj ustanovenia § 54 ods. 5 až 7 zákona o vysokých školách.
(9) Podmienky prijatia na štúdium študijného programu UMB/fakulty a organizáciu
prijímacieho konania schvaľuje AS UMB / Akademický senát fakulty (ďalej AS fakulty).
(10) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis
na štúdium. Toto právo uchádzača zaniká, ak na otázku UMB alebo fakulty (§ 58 ods. 9 a
§ 59 ods. 3 zákona o vysokých školách), či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo
do určeného termínu neodpovie.
(11) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. Práva
a povinnosti študentov upravujú § 70 a § 71 zákona o vysokých školách.
(12) V súlade s § 73 zákona o vysokých školách vedie UMB Register študentov. Register
študentov je neverejný informačný systém, ktorého správcom a prevádzkovateľom je
UMB. Na centrálnu evidenciu študentov a absolvovaného štúdia na vysokých školách sa
využíva Centrálny register študentov (§ 73a zákona o vysokých školách), ktorého
správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR..
(13) UMB môže prijať bez prijímacieho konania na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného
semestra, aj študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia SR
a vysokej školy z tretieho štátu v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na
základe zmluvy (dohody) medzi prijímajúcou a vysielajúcou vysokou školou.
UMB/fakulta vydá študentovi preukaz študenta alebo iný doklad potvrdzujúci, že je
študentom UMB/fakulty.
Čl. 10
Zápis na štúdium
(1) Termín, miesto a spôsob zápisu určí a oznámi UMB/fakulta prijatým uchádzačom
o štúdium a študentom UMB/fakulty.
(2) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po
prerušení na opätovný zápis, UMB alebo fakulta, na ktorej sa študijný program
uskutočňuje, písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich
pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(3) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada
o predĺženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis,
deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal
opätovne zapísať, sa pokladá za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
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(4) Dekan fakulty môže na základe písomnej žiadosti povoliť zápis študentovi, ktorý bol
prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore
alebo v príbuznom študijnom odbore na UMB alebo inej vysokej škole v súlade
s podmienkami určenými v študijnom poriadku fakulty.
(5) Písomnú žiadosť podáva študent po splnení študijných povinností za celý akademický rok
pred začiatkom akademického roka. K žiadosti je študent povinný doložiť výpis
študijných výsledkov, potvrdenie o štúdiu, a iné podklady požadované fakultou. V prípade
študenta prijatého do 1. roku štúdia musí k žiadosti doložiť rozhodnutie o prijatí na
štúdium. Fakulta rozhodne o žiadosti študenta UMB alebo inej vysokej školy o zápis na
štúdium do 30 dní od doručenia na základe súhlasu dekana.
(6) Dňom zápisu podľa odseku 4 tohto článku sa študent stáva študentom fakulty, na ktorú sa
zapísal a jeho predchádzajúce štúdium sa pokladá za zanechané dňom, ktorý predchádza
dňu zápisu. Povinnosťou fakulty, na ktorú sa študent zapísal, je oznámiť túto skutočnosť
do 3 pracovných dní fakulte, na ktorej študent zanechal štúdium.
(7) Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú
povinní podľa § 106 zákona o vysokých školách alebo zákona 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo
územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný
prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
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Čl. 11
Kreditový systém štúdia
Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UMB je založená na
kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov.
Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním
predmetov študijného programu v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom
programe.
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 vyjadrená
počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Štandardná záťaž študenta za celý
akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená počtom 48 kreditov.
Kredity sa musia získať za povinné, povinne voliteľné a výberové predmety v štruktúre
predpísanej študijným programom.
Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné
absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného
študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané:
a) v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
b) v rámci časti štúdia na inej fakulte UMB,
c) v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej
škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky formálne zabezpečeného
náležitosťami prenosu kreditov podľa vyhlášky o kreditovom systéme štúdia.
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené:
a) prihláškou na výmenné štúdium,
b) zmluvou o štúdiu,
c) výpisom výsledkov štúdia.
Zmluva o štúdiu medzi študentom, vysielajúcou vysokou školu a prijímacou vysokou
školou sa uzatvára pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu. Súčasťou
zmluvy o štúdiu je odporúčaný študijný plán študenta na prijímajúcej vysokej škole
schválený koordinátormi kreditového štúdia.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Čl. 12
Zápis predmetov
Zápisom predmetov si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijným
programom chce absolvovať v nasledujúcom období štúdia, na ktoré sa zápis vzťahuje
tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil
v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu.
V prvom roku prvého a druhého stupňa denného štúdia je štandardná záťaž študenta za
celý akademický rok vyjadrená počtom 60 kreditov. Na postup do vyššieho roka štúdia
musí absolvovať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V prvom roku
prvého a druhého stupňa externého štúdia je štandardná záťaž študenta za celý
akademický rok najviac 48 kreditov. Na postup do vyššieho roka štúdia musí absolvovať
predmety v celkovej hodnote najmenej 32 kreditov. V poslednom roku vysokoškolského
štúdia si študent môže zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov
postačuje na riadne skončenie štúdia študijného programu.
V jednom roku denného štúdia si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote
najviac 90 kreditov. Do maximálneho počtu 48 kreditov za jeden akademický rok
v externom štúdiu sa nerátajú kredity za prenesené študijné povinnosti z predchádzajúceho
akademického roku. Do počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sa po
zápise študentovi uznajú na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho
štúdia.
Zápis predmetov študentov doktorandského štúdia upravuje smernica o doktorandskom
štúdiu na UMB.
Ak si študent zapíše a neabsolvuje úspešne povinný predmet, má možnosť si ho zapísať
počas štúdia ešte raz v rámci prebiehajúceho stupňa štúdia. Po druhom neúspešnom
pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.
Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet, má možnosť si ho zapísať
ešte raz, alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. Po
druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je
študent vylúčený zo štúdia. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie
povinne voliteľného predmetu sa neuplatní, ak študent už v rámci štúdia študijného
programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov.
Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval
neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet. Ak študent
dosiahol dostatočný počet kreditov za výberové predmety, nemusí si zapísať žiadny
výberový predmet.
Ak si študent vyberie namiesto neúspešne absolvovaného povinne voliteľného alebo
výberového predmetu iný, zachováva sa pravidlo o možnosti absolvovať každý predmet
dvakrát.

Čl. 13
Formy a metódy štúdia
(1) Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej alebo externej forme štúdia. Obidve
formy štúdia sú rovnocenné a obsahovo zhodné.
(2) Vzdelávacie činnosti podľa čl. 3 ods. 2 tohto dokumentu sa môžu uskutočňovať
prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda štúdia spočíva
vo vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom. Dištančná metóda nahrádza
priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných
prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. Kombinovaná metóda štúdia je
kombináciou prezenčnej a dištančnej metódy.
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(3) Pri dennej a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké
metódy vzdelávania. Prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu
v dennej a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.
3. časť
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Čl. 14
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta
nasledujúceho roka.
(2) Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na zimný a letný semester a obdobie
prázdnin. Semester sa člení na výučbovú časť a obdobie na ukončenie študijných
povinností. V jednom semestri štúdia je obvykle 13 týždňov výučby a obdobie na
ukončenie študijných povinností trvá najviac 5 týždňov.
(3) Časový harmonogram akademického roka určuje jednotne pre UMB a jej fakulty rektor
po dohode s dekanmi.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
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Čl. 15
Priebeh štúdia
Študentom prednášajú, vedú semináre a skúšajú profesori, docenti, odborní asistenti
s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa, výskumní a umeleckí pracovníci a so
súhlasom dekana aj odborní asistenti, asistenti a odborníci z praxe zo Slovenska a zo
zahraničia. Prednášky v povinných predmetoch „jadra znalostí“ študijného programu
garantujú a vedú profesori alebo docenti, vybrané prednášky so súhlasom garanta
predmetu môžu v povinných predmetoch viesť aj odborní asistenti s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa vrátane odborníkov z praxe.
Účasť na vzdelávacích činnostiach a podmienky hodnotenia predmetu sa riadia
rozhodnutím garanta predmetu v súčinnosti s garantom študijného programu.
Každý predmet je jednosemestrový, má kód a názov. Základné údaje o predmete sú
uvedené v informačnom liste. Informačný list vypracúva a aktualizuje garant predmetu,
schvaľuje garant študijného programu. Informačné listy predmetov sú
súčasťou ponúkaných študijných programov a sú zverejnené v súhrnnej informácii
o štúdiu.
Učiteľ na začiatku každého semestra študentom konkretizuje informácie obsiahnuté
v informačnom liste predmetu, najmä osnovu predmetu, zoznam študijnej literatúry,
formy a termíny priebežného a záverečného hodnotenia a ostatné požiadavky na úspešné
absolvovanie predmetu.
Študent môže využívať konzultačné hodiny, ktoré v rozsahu minimálne 2 hodiny týždenne
vypíše a zverejní každý učiteľ.
Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:
a) povinné – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania danej
časti štúdia alebo celého študijného programu (v bakalárskom štúdiu maximálne 75 %
z počtu kreditov, v magisterskom/inžinierskom štúdiu a v študijnej časti
doktorandského štúdia maximálne 60 % z počtu kreditov),
b) povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého
študijného programu je získanie stanoveného počtu kreditov za tieto predmety podľa
výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom (v bakalárskom štúdiu
minimálne 15% z počtu kreditov, v magisterskom/inžinierskom štúdiu a v študijnej
časti doktorandského štúdia minimálne 25% z počtu kreditov),

c) výberové – ostatné predmety určené pre príslušný stupeň štúdia v ponuke fakulty,
iných fakúlt UMB alebo iných vysokých škôl, ktoré si študent môže zapísať na
doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti
štúdia
(v
bakalárskom
štúdiu
minimálne
10%
z počtu
kreditov,
v magisterskom/inžinierskom štúdiu a v študijnej časti doktorandského štúdia
minimálne 15% z počtu kreditov).
(7) Povinné a povinne voliteľné predmety študijného programu môže študent zapísaný na
študijný program absolvovať výhradne v rámci štúdia na UMB/fakulte (okrem uznania
predmetov podľa študijného poriadku fakulty) a v rámci časti štúdia absolvovanej na
inej vysokej škole na základe zmluvy (dohody) o štúdiu.
(8) Bakalárske a diplomové práce vedú profesori, docenti, odborní asistenti
s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a odborníci z praxe. Bakalárske práce
môžu viesť aj učitelia s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Dizertačné práce
vedú vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora a docenta.
(9) O uznaní predmetov, resp. prenosu kreditov a známok rozhoduje dekan fakulty na
základe vnútorných predpisov fakulty. Absolvovanie predmetu v rámci študentskej
mobility (napr. Erasmus), na ktorú bol študent vyslaný fakultou, sa uznáva na základe
výpisu výsledkov štúdia. Výpis sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie
študenta.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Čl. 16
Prihlasovanie sa na predmety
Povinnosťou študentov je prihlásiť sa na predmety študijného programu.
Prihlasovanie študentov na predmety sa uskutočňuje zvyčajne v dvoch etapách,
v termínoch určených harmonogramom akademického roka. Prvá etapa (s výnimkou
študentov budúceho prvého roku štúdia) sa koná v mesiaci apríl, druhá etapa v deň zápisu
na štúdium. Študent si vyberá predmety z ponuky zverejnenej fakultou v mesiaci marec
bežného roka.
Prihlasovanie na predmety sa uskutočňuje v tomto poradí:
b) študenti fakulty/UMB, pre ktorých je predmet povinný, a študenti z iných vysokých
škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva (dohoda) o štúdiu,
c) študenti fakulty/UMB, ktorí si predmet zapísali ako povinne voliteľný,
d) študenti fakulty/UMB, pre ktorých je predmet výberový,
e) študenti z iných fakúlt UMB, ktorí si predmet zapisujú ako výberový.
Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte/UMB je možné len z
dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená
v informačnom liste, a z kapacitných dôvodov. Minimálny a maximálny počet študentov
(kapacita predmetu), ktorí sa môžu zapísať na predmet na návrh garanta predmetu
schvaľuje garant študijného programu.
Po vyhodnotení prvej etapy prihlasovania študentov na predmety, zverejní fakulta zoznam
predmetov, ktoré sa budú v nasledujúcom akademickom roku vyučovať. V termíne
určenom harmonogramom sa študent zapíše na akademický rok potvrdením prihlásených
predmetov v elektronickej forme v AIS.

Čl. 17
Komunikácia so študentmi
(1) Komunikáciu so študentmi v otázkach štúdia počas akademického roka zabezpečuje
študijné oddelenie, koordinátori kreditového systému štúdia, koordinátor pre prácu so
študentmi so špecifickými potrebami, študijní poradcovia a katedry.
(2) Študijné oddelenie zabezpečuje najmä:
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a) komunikáciu s uchádzačmi o štúdium a administratívne spracovanie prijímacieho
konania,
b) vybavovanie podnetov, sťažností a žiadostí študentov všetkých foriem a stupňov
štúdia,
c) vedenie študijnej dokumentácie,
d) poradenskú, administratívnu, informačnú, organizačnú a kontrolnú činnosť
v študijných otázkach.
(3) Koordinátor kreditového systému štúdia (ďalej štúdia) plní najmä tieto úlohy:
a) podieľa sa na príprave dohôd (zmlúv) o spolupráci vo vzdelávacej činnosti a zmlúv
študenta o štúdiu v zahraničí,
b) rieši akademické a administratívne otázky spojené s mobilitou študentov,
c) poskytuje študentom poradenskú činnosť o možnostiach štúdia na fakultách UMB,
iných vysokých školách na Slovensku a v zahraničí,
d) podieľa sa na príprave a distribúcii informácií o štúdiu a ponúkaných študijných
programoch.
(4) Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
a) poskytuje informácie o možnostiach štúdia osôb so špecifickými potrebami,
b) podieľa sa na tvorbe podmienok na štúdium osôb so špecifickými potrebami.
(6) Študijný poradca poskytuje študentom informácie a poradenstvo pri zostavovaní
osobných študijných plánov a riešení študijných problémov, spolupracuje
s koordinátorom štúdia.
(7) Mejlová komunikácia medzi študentmi, pedagogickými a nepedagogickými
zamestnancami UMB sa uskutočňuje z mejlových adries študentov z pridelenej mejlovej
adresy UMB. Žiadosti študentov s potrebnými dokladmi adresované príslušným útvarom
UMB/fakúlt sa budú prijímať v tlačenej forme v súlade s pravidlami písania písomností.

(1)

(2)

(3)

(4)
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4. časť
KONTROLA ŠTÚDIA A HODNOTENIE KVALITY VÝSLEDKOV ŠTÚDIA
Čl. 18
Kontrola štúdia
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci študijného predmetu sa uskutočňuje
priebežnou kontrolou počas výučbovej časti semestra (kontrolné otázky, písomné testy,
úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, laboratórny protokol, referát na seminári a
pod.) a na ich základe záverečným ukončením študijných povinností.
Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia je uvedený v informačnom
liste predmetu. Súčet podielov jednotlivých foriem hodnotenia na celkovom hodnotení
štúdia predmetu je 100%.
Absolvovanie predmetu sa zvyčajne hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu
osvojenia vedomostí alebo schopností v súlade s cieľom predmetu uvedeným
v informačnom liste predmetu.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje na základe celkovej percentuálnej úspešnosti
študenta vo všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa
klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

a) A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
b) B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
c) C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,
d) D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
e) E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
f) FX (64 a menej %) - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
(5) Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený
počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Študent študijného
programu absolvoval predmet v prípade, ak si ho zapísal a jeho výsledky boli ohodnotené
niektorým z klasifikačných stupňov známkou od A po FX. Študent získa kredity za
predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po
E.
(6) Za vypísanie dostatočného počtu termínov a ich dodržanie zodpovedá vedúci pracoviska,
ktoré predmet zabezpečuje. V prípade choroby, resp. služobnej cesty skúšajúceho, je
vedúci pracoviska, ktoré predmet zabezpečuje, povinný zabezpečiť náhradu.
(7) Študent, ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal, hodnotí sa
v príslušnom predmete známkou nedostatočne, FX. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej
povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok.
(8) Osoby zodpovedné za hodnotenie predmetu zapisujú výsledky ukončenia študijnej
povinnosti v predmete v stanovených termínoch v AIS.
(9) Ak študent nezískal kredity za predmet v riadnom termíne alebo sa riadneho termínu
nezúčastnil, má právo na jeden náhradný/opravný termín. Požiadavky na úspešné
absolvovanie predmetu v náhradnom/opravnom termíne určuje garant predmetu
a študentom ich oznamuje učiteľ na začiatku semestra. Nesplnenie požiadaviek
v náhradnom/opravnom termíne zapisuje učiteľ do AIS. Náhradný/opravný termín musí
vyučujúci v AIS riadne vyznačiť.
(10) Študent, ktorý z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov nemôže vykonať
študijné povinnosti v stanovenom termíne, môže ich na základe odsúhlasenej písomnej
žiadosti vykonať v inom určenom termíne.
Čl. 19
Kontrolné etapy
(1) Kontrolu priebehu štúdia študenta vykonáva študijné oddelenie po absolvovaní časti
štúdia určenej študijným programom alebo študijným poriadkom. Formu kontroly
priebehu štúdia predstavujú kontrolné etapy štúdia určené študijným poriadkom UMB
alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
(2) Ak chce študent bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho štúdia pokračovať v
štúdiu, musí:
a) v prvom semestri štúdia študijného programu úspešne absolvovať minimálne dva
povinné predmety,
b) získať minimálny počet kreditov nevyhnutný na zápis do vyššieho roka bakalárskeho
alebo magisterského/inžinierskeho štúdia podľa čl. 12 ods. 2 tohto dokumentu,
c) zúčastniť sa každoročne zápisu na nasledujúci akademický rok v termíne určenom
časovým harmonogramom štúdia.
(3) Ak chce doktorand pokračovať v štúdiu, musí:
a) v prvom roku denného štúdia získať minimálne 40 kreditov, v externom štúdiu 32
kreditov,
b) vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne najneskôr do 18 mesiacov v dennej
forme štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky a do 24 mesiacov pri štandardnej dĺžke 4
roky; v externom štúdiu pri štandardnej dĺžke 4 roky najneskôr do 24 mesiacov a pri
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štandardnej dĺžke 5 rokov do 30 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium;
c) v termínoch určených osobným študijným plánom absolvovať výročné hodnotenie
štúdia na školiacom mieste doktoranda.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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Čl. 20
Vážený študijný priemer
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období štúdia sa
používa študijný priemer. Vypočítava sa pre každého študenta za akademický rok a za
celé štúdium.
Vážený študijný priemer sa vypočíta tak, že v hodnotenom období sa pre všetky
predmety zapísané študentom sčítajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia
(v zmysle čl. 18 ods. 4 tohto dokumentu) a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov
získaných študentom za dané obdobie.
Za predmety, ktoré si študent zapísal a úspešne neabsolvoval, sa do váženého študijného
priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu
váženého študijného priemeru nezahŕňajú.
Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri celkovom hodnotení štúdia študijného
programu, pri prednostnom výbere predmetov z dôvodu kapacitných obmedzení, pri
rozhodovaní o priznaní štipendia, poskytnutí pôžičky, pri výbere študentov na akademickú
mobilitu a pod.
Čl. 21
Štátne skúšky
Jednou z podmienok úspešného ukončenia každého študijného programu je vykonanie
štátnej skúšky. Štátnou skúškou je obhajoba záverečnej práce, ktorou sa overuje
komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť
a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru.
Štátnu skúšku v riadnom termíne určenom harmonogramom štúdia môže absolvovať
študent, ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti
stanovené v študijnom programe.
Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov.
Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej
komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej
komisie.
Členmi komisie na štátnej skúške sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou; ak ide
o bakalársky študijný program aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta
s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.
Zloženie komisií na vykonanie štátnych skúšok sa určuje z osôb oprávnených skúšať
podľa odseku 4 tohto článku pre študijné programy uskutočňované na fakulte dekan, pre
študijné programy uskutočňované na UMB rektor.
Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia
pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov; ak ide o bakalársky študijný program,
najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii
docenta. Odporúča sa, aby najmenej jeden člen komisie pre štátne skúšky v druhom
a treťom stupni štúdia bol z prostredia mimo fakulty/UMB.
Výsledok štátnej skúšky sa hodnotí známkou podľa šesťstupňovej klasifikačnej stupnice.
Študent vykoná štátnu skúšku úspešne, ak jeho výsledok bol hodnotený niektorým
z klasifikačných stupňov od A po E. Za úspešné vykonanie štátnej skúšky sa študentovi

priznávajú kredity. Ak študent nevyhovel, môže štátnu skúšku vykonať v najbližšom
opravnom termíne, maximálne do dvoch rokov po skončení štandardnej dĺžky štúdia.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Čl. 22
Záverečné práce
Študent bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho štúdia je povinný zvoliť si tému
záverečnej práce najneskôr do konca predposledného akademického roka svojho štúdia
a prihlásiť sa na tému záverečnej práce v termíne určenom harmonogramom fakúlt
prostredníctvom AIS .
Uchádzač o doktorandské štúdium sa na tému dizertačnej práce prihlasuje podaním
prihlášky na doktorandské štúdium. Súčasne s prijatím na doktorandské štúdium mu
dekan fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje, určí školiteľa, tému dizertačnej
práce a školiace miesto.
Podmienky spracovania a obhajoby záverečnej práce vrátane jej obsahu, štruktúry
a formálnej úpravy upravuje vnútorný predpis UMB/fakulty.
Študent odovzdá záverečnú prácu do termínu stanoveného harmonogramom
akademického roka príslušnej fakulty.
Záverečná práca sa zverejňuje a sprístupňuje verejnosti prostredníctvom Centrálneho
registra záverečných prác.
Čl. 23
Celkové hodnotenie štúdia
Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých
povinností predpísaných študijným programom vrátane vykonania štátnej skúšky.
Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vyjadruje stupňami:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel.
Každý stupeň vysokoškolského štúdia sa hodnotí samostatne. Stupňom „prospel
s vyznamenaním“ sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný priemer za prvý stupeň
štúdia je najviac 1,30 alebo za druhý stupeň štúdia je najviac 1,30 a na štátnej skúške bol
klasifikovaný stupňom A (1). V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom
„prospel“.
Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent doktorandského štúdia hodnotí, ak jeho
vážený študijný priemer zo všetkých súčastí dizertačnej skúšky (prvá časť štátnej skúšky)
je najviac 1,5 a z obhajoby dizertačnej práce (druhá časť štátnej skúšky) dosiahol
hodnotenie A (1). V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“.
Za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená
cena dekana fakulty podľa vnútorného predpisu fakulty alebo cena rektora UMB, ak
študent za celé obdobie štúdia dosiahol vážený študijný priemer najviac 1,1 vrátane.

5. časť
ZMENY V PRIEBEHU ŠTÚDIA A SKONČENIE ŠTÚDIA
Čl. 24
Zmena študijného programu
(1) Študent má právo za podmienok určených študijným poriadkom fakulty zmeniť študijný
program v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru
v rámci UMB alebo inej vysokej školy, ak o to písomne požiada. Podmienky zápisu na
štúdium v prípade zmeny študijného programu sú upravené v čl. 10 ods. 4,5,6 tohto
dokumentu.
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(2) Ak ide o študijné programy uskutočňované na fakulte, rozhoduje o žiadosti študenta
dekan, ak sa predmetné študijné programy uskutočňujú na rôznych fakultách UMB, je
potrebný súhlas obidvoch dekanov.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Čl. 25
Prerušenie štúdia
Štúdium študijného programu možno na žiadosť študenta prerušiť:
a) z vážnych zdravotných alebo z iných vážnych osobných dôvodov študenta dlhodobého
charakteru, a to aj opakovane, spolu najviac na dva roky,
b) bez uvedenia dôvodu, najviac na jeden rok a najskôr po splnení študijných podmienok
pre postup do ďalšieho roka štúdia.
Žiadosť o prerušenie štúdia predkladá študent na študijné oddelenie po zápise do
príslušného roku štúdia. Prerušenie štúdia povoľuje prodekan pre pedagogickú činnosť,
ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte. Ak ide o študijný program
uskutočňovaný na UMB, prerušenie štúdia povoľuje prorektor pre pedagogickú činnosť.
Štúdium nie je možné prerušiť, ak študent nesplnil podmienky pre postup do ďalšej časti
štúdia v termíne určenom harmonogramom akademického roka alebo študijným
poriadkom. Bez uvedenia závažného dôvodu štúdium nie je možné prerušiť počas
výučbovej časti semestra a obdobia na ukončenie študijných povinností v semestri.
Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému
dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou (§ 54 ods. 12 zákona
o vysokých školách), povoľuje v súlade s odsekom 2 tohto článku dekan alebo rektor
po kladnom vyjadrení riaditeľa externej vzdelávacej inštitúcie.
Ak študent preruší štúdium v akademickom roku, v ktorom mu vzniká povinnosť hradiť
školné, bude na štúdium opätovne zapísaný až po úhrade príslušného školného. Študent,
ktorému bolo štúdium prerušené, prestáva byť študentom dňom prerušenia a študentom
sa stáva odo dňa opätovného zápisu na štúdium.
Študentovi, ktorý po prerušení štúdia nemôže pokračovať v štúdiu študijného programu,
na ktorý bol prijatý, pretože tento program sa už neuskutočňuje, UMB/fakulta ponúkne
možnosť pokračovať v štúdiu iného príbuzného študijného programu príslušného stupňa.

Čl. 26
Skončenie štúdia
(1) Študent riadne skončí štúdium podľa študijného programu, ak:
a) úspešne absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov za
povinne voliteľné predmety a ostatné predpísané študijné povinnosti študijného
programu,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia
vrátane štátnej skúšky.
(2) Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na
riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
(3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a študijného poriadku,
d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok [§ 72 ods. 2 písm. c) zákona o
vysokých školách],
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e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o vysokých školách, ak
študent neprijme ponuku UMB/fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného
programu,
f) smrťou študenta.
(4) Rektor/dekan rozhodne o skončení štúdia vylúčením pre nesplnenie študijných
požiadaviek podľa čl. 19 ods. 2 a 3 tohto dokumentu. Študentovi, ktorý skončil štúdium
z uvedeného dôvodu, vydá UMB/fakulta na základe jeho žiadosti výpis výsledkov štúdia.
(5) Dňom skončenia štúdia je:
a) podľa odseku 3 písm. a) tohto článku deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné
vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia,
b) podľa odseku 3 písm. b) tohto článku koniec akademického roka, v ktorom mal
študent skončiť vysokoškolské štúdium,
c) podľa odseku 3 písm. c) a d) tohto článku deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia
nadobudlo právoplatnosť,
d) podľa odseku 3 písm. e) tohto článku deň, ku ktorému UMB oznámila zrušenie
študijného programu.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

6. časť
DOKLADY O ŠTÚDIU A O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA
Čl. 27
Doklady o štúdiu
Dokladmi o štúdiu na UMB sú preukaz študenta a výpis výsledkov štúdia.
Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie a oprávňuje ho
využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov UMB
a z dohôd s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydá UMB študentovi po jeho
zápise do registra študentov alebo po zápise na časť štúdia (čl. 9 ods. 13 tohto
dokumentu).
Výpis výsledkov obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia
študijného programu splnil. Doklad patrí osobe, ktorá štúdium študijného programu
skončila podľa §66 ods. 1 zákona o vysokých školách, študentovi na základe jeho žiadosti,
absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti.
Ak sa študijný program uskutočňuje na UMB, výpis výsledkov štúdia vydáva UMB; ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, vydáva ho fakulta. Výpis výsledkov štúdia na
základe osobitnej žiadosti študenta vydáva UMB/fakulta aj v anglickom jazyku.
Absolventovi spoločného študijného programu UMB nemusí vydať doklady
o absolvovaní štúdia, ak na základe dohody spolupracujúcich vysokých škôl vydá tieto
doklady spolupracujúca vysoká škola.

Čl. 28
Doklady o absolvovaní štúdia
(1) Dokladom o absolvovaní štúdia podľa študijného programu v študijnom odbore v prípade
jeho riadneho skončenia sú:
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
(2) Doklad o absolvovaní štúdia, vysokoškolský diplom, vydáva UMB (§ 68 zákona
o vysokých školách). V súlade so štatútom UMB [čl. 35 ods. 3 písm. c)] do samosprávnej

66

pôsobnosti fakulty patrí vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia a to vysvedčenia
o štátnej skúške a dodatku k diplomu. Vysokoškolský diplom súčasne s ostatnými
dokladmi o absolvovaní štúdia sa odovzdáva zvyčajne pri akademickom obrade promócií.
(3) UMB zabezpečuje vydávanie vysokoškolského diplomu v kombinácii štátneho jazyka
s anglickým jazykom. Ak je vysokoškolský diplom vydaný v dvoch jazykoch, v týchto
jazykoch sa vydáva aj dodatok k diplomu, a to buď ako jeden doklad v dvoch jazykoch
alebo ako dva doklady v jednotlivých jazykoch.
(4) Doklady o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia, okrem
prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.
(5) Absolventom spoločných študijných programov podľa dohody spolupracujúcich
vysokých škôl a v súlade so zákonom o vysokých školách:
a) vydajú spolupracujúce vysoké školy spoločné doklady o absolvovaní štúdia,
b) vydá každá zo spolupracujúcich vysokých škôl samostatné doklady o absolvovaní
štúdia,
c) vydá doklady o absolvovaní štúdia za všetky spolupracujúce vysoké školy len jedna zo
spolupracujúcich vysokých škôl.

(1)

(2)

(3)

(4)

7. časť
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 29
Prechodné ustanovenia
Pre študentov prijatých a zapísaných na štúdium študijných programov akreditovaných
podľa zákona o vysokých školách účinného do 31. 12. 2012 zostáva v platnosti
a účinnosti Študijný poriadok UMB schválený v AS UMB 25. februára 2008,
registrovaný Ministerstvom školstva SR dňa 21. apríla 2008 v znení dodatku č. 1
schváleného v AS UMB 22. júna 2009, registrovaného Ministerstvom školstva SR dňa 7.
júla 2009, v znení dodatku č. 2 schváleného v AS UMB 22. apríla 2010, registrovaného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 8. júna 2010 a v znení dodatku
č. 3 schváleného v AS UMB 29. apríla 2013.
Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých a zapísaných na štúdium
akreditovaných študijných programov podľa zákona o vysokých školách účinného do 31.
decembra 2012, vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú
zachované.
Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od akademického roka 2013/2014, sa
uskutoční podľa zákona o vysokých školách účinného do 31. 12. 2012. Študenti zapísaní
na štúdium od akademického roka 2013/2014 dokončia štúdium podľa zákona o vysokých
školách účinného do 31. 12. 2012.
Študenti externého štúdia prijatí a zapísaní na štúdium študijných programov
akreditovaných do 31. 12. 2012 dokončia štúdium v štandardnej dĺžke:
a) tri roky v bakalárskom študijnom programe (s kreditovou dotáciou 180 kreditov),
b) dva roky v magisterskom/inžinierskom študijnom programe (s kreditovou dotáciou
120 kreditov),
c) päť rokov v doktorandskom študijnom programe (s kreditovou dotáciou 180
kreditov).

Čl. 30
Pôsobnosť
(1) Organizácia štúdia v súlade s týmto študijným poriadkom patrí do samosprávnej
pôsobnosti UMB a jej fakúlt. Fakulta na základe vlastného rozhodnutia v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto študijným poriadkom a ostatnými
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vnútornými predpismi UMB a v súlade s vlastnými potrebami vydá študijný poriadok
fakulty.
(2) Študijný poriadok fakulty podlieha schváleniu AS UMB.
Čl. 31
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto študijným poriadkom sa riadi štúdium študentov na UMB prijatých a zapísaných
na štúdium študijných programov akreditovaných po 1. 1. 2013.
(2) Tento študijný poriadok bol schválený AS UMB dňa 29. apríla 2013.
(3) Tento študijný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v AS UMB a účinnosť od 1.
septembra 2013.
V Banskej Bystrici 29. apríla 2013
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DODATOK č. 1 K ŠTUDIJNÉMU PORIADKU Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od
1. 1. 2013
Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej AS UMB) podľa § 9 ods.
1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých
školách) schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 schváleného v AS
UMB 29. apríla 2013 a účinného od 1. septembra 2013, ako jej vnútorný predpis.
Tento Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných
programov akreditovaných od 1. 1. 2013 sa týmto Dodatkom č. 1 k Študijnému poriadku
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1. 1. 2013 mení a dopĺňa takto:

1.

2.

1.

I.
V článku 12 Zápis predmetov sa za bodom 7 dopĺňa bod 8, ktorého znenie je:
„(8) Všetky predmety ktoré si študent zapíše (povinné, povinne voliteľné, výberové)
a do stanoveného termínu nepožiada o ich zmenu alebo zrušenie, sa pre neho stávajú
záväznými a ich hodnotenie sa ráta do váženého študijného priemeru. Toto ustanovenie
platí aj v prípade, ak sa študent rozhodne, že k dosiahnutiu potrebného kreditového súčtu
nepotrebuje niektorý zo zapísaných výberových predmetov absolvovať.“
V článku 12 Zápis predmetov sa bod 8 označuje ako bod 9.

II.
Tento Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013, č. z. 4910/2013, spis
846-2013-R-PPgČ bol schválený Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici dňa 14. mája 2015.

Tento Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013, č. z. 6057/2015, spis 5162015-SR nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.

DODATOK č. 2 K ŠTUDIJNÉMU PORIADKU Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od
1. 1. 2013
Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej AS UMB) podľa § 9 ods.
1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých
školách) schvaľuje Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 schváleného v AS
UMB 29. apríla 2013 a účinného od 1. septembra 2013 v znení Dodatku č. 1 schváleného
v AS UMB 14. mája 2015 ako jej vnútorný predpis.
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Tento Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných
programov akreditovaných od 1. 1. 2013 sa týmto Dodatkom č. 2 k Študijnému poriadku
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1. 1. 2013 dopĺňa takto:

1.

I.
Dopĺňa sa článok 31 o Prechodné ustanovenie, ktorého znenie je:

(1) „Študent, ktorý začal štúdium v externej forme pred akademickým rokom 2016/2017, na
riadne skončenie štúdia musí splniť podmienky študijného programu podľa pravidiel platných
pred začatím komplexnej akreditácie v r. 2014.“
(2) „V súlade s § 70 ods. 1 písm. a) a tiež s prechodnými ustanoveniami v zákone č. 131/2002
v znení neskorších predpisov a doplnení najmä s § 113af ods. (9), (10), (11), (12) študent,
ktorý začal štúdium v dennej forme pred akademickým rokom 2015/2016, študuje a skončí
štúdium podľa študijných programov akreditovaných pred začiatkom komplexnej akreditácie
v r. 2014."
(3) „Študent, ktorý na skončenie štúdia musí splniť podmienky študijných programov podľa
akreditácie od roku 2009 do 31. 12. 2012, sa riadi Študijným poriadkom Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici z roku 2008 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 pre študentov študijných
programov akreditovaných do 31. 12. 2012."
2.

2.

3.

Článok 31 Záverečné ustanovenia sa označuje ako článok 32.

II.
Tento Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013, č. z. 8240/2015, spis
516-2015-R-SR bol schválený Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici dňa 22. júna 2015.
Tento Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013, č. z. 8240/2015, spis
516-2015-SR nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

DODATOK č. 3 K ŠTUDIJNÉMU PORIADKU Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od
1. 1. 2013
Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej AS UMB) podľa
§ 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o vysokých školách) schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných do 1. 1. 2013
schváleného v AS UMB 29. Apríla 2013 a účinného od 1. Septembra 2013 v znení dodatku č.
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1 schváleného v AS UMB 14. Mája 2015 a dodatku č. 2 schváleného v AS UMB 22. Júna
2015 ako jej vnútorný predpis.
Tento Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov
študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 sa týmto Dodatkom č. 3 k Študijnému
poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1. 1. 2013 dopĺňa takto:
I.
1. V čl. 6 bod 3 sa mení a jeho nové znenie je:
(3) „Doktorandské štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu pod
vedením školiteľa. Študijný plán pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Individuálny
študijný plán zostavuje školiteľ v spolupráci s doktorandom; školiteľ ho následne predkladá
na schválenie odborovej (spoločnej odborovej) komisii. Študijný plán obsahuje rámcové
termíny, v ktorých má doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku.“
2. V čl. 6 bod 5 sa mení a jeho nové znenie je:
(5) „Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej
skúšky a obhajoba dizertačnej práce; obidve sú štátnymi skúškami.“
3. V čl. 16 Prihlasovanie sa na predmety sa dopĺňa bod 6, ktorého znenie je:
(6) „Študent si môžem do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra
zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet z dôvodu rozvrhovej kolízie. Zmena musí byť v súlade
s pravidlami pre zápis predmetov.“
4. V čl. 19 sa mení bod 3 a jeho nové znenie je:
(3) Ak chce doktorand pokračovať v štúdiu:
a) v prvom roku denného štúdia musí získať minimálne 40 kreditov pri štandardnej
dĺžke štúdia 3 roky a aj 4 roky; v externej forme štúdia 30 kreditov pri
štandardnej dĺžke štúdia 4 roky a 32 kreditov pri štandardnej dĺžke štúdia 5 rokov.
b) má povinnosť preukázať výsledky vedeckej práce dokumentáciou každoročného
prezentovania čiastkových výsledkov vedeckej práce minimálne na jednej
vedeckej konferencii (pričom minimálne jedno vystúpenie počas celej dĺžky
doktorandského štúdia musí byť na medzinárodnej konferencii v inom jazyku)
a každoročného publikovania výsledkov vedeckej práce minimálne v jednom
recenzovanom periodiku alebo zborníku, pričom minimálne jeden z publikačných
výstupov doktoranda počas celej dĺžky doktorandského štúdia musí spĺňať
kritériá kategórie výstupov typu B v zmysle kritérií akreditácie.
c) musí vykonať dizertačnú skúšky v riadnom termíne najneskôr do 18 mesiacov
v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky, 24 mesiacov v dennej forme
štúdia pri štandardnej 4 roky; v externej forme štúdia pri štandardnej dĺžke 4 roky
najneskôr do 24 mesiacov, pri štandardnej dĺžke 5 rokov do 30 mesiacov od
zápisu na štúdium.
d) Musí v termínoch určených individuálnym študijným plánom absolvovať výročné
hodnotenie štúdia na školiacom pracovisku doktoranda. Pri výročnom hodnotení
predkladá školiteľ dekanovi hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda
s odporúčaním pokračovať alebo nepokračovať v štúdiu.
5. V čl. 20 sa v bode 4 vypúšťajú slová „poskytnutí pôžičky“.
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6. V čl. 21 sa mení bod 7 a jeho nové znenie je:
(7) „Výsledok štátnej skúšky sa hodnotí známkou podľa šesť stupňovej klasifikačnej
stupnice. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne, ak jeho výsledok bol hodnotený niektorým
z klasifikačných stupňov od „A“ po „E“. Za úspešné vykonanie štátnej skúšky a študentovi
priznávajú kredity.“
7. V čl. 21 sa dopĺňajú body 8 a 9, ktorých znenie je:
(8) „Ak študent v bakalárskom a magisterskom/inžinierskom štúdiu študujúci podľa
odporúčaného študijného plánu študijného programu akreditovaného v procese komplexnej
akreditácie v roku 2015, nevyhovel na štátnej skúške v riadnom termíne môže štátnu skúšku
vykonať v opravnom termíne. Ak študent nebol úspešný na štátne skúške, má možnosť si ju
zapísať ešte raz, maximálne však do dvoch rokov po skončení štandardnej dĺžky štúdia.
V prípade druhého zápisu na štátnu skúšku po jej neúspešnom vykonaní, je študent vylúčený
zo štúdia.“
(9) a) Ak študent v doktorandskom štúdiu nebol úspešný na dizertačnej skúške
v riadnom termíne, musí je vykonať v jednom opravnom termíne najneskôr do 24 mesiacov
v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky, do 30 mesiacov v dennej forme
štúdia pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky odo dňa zápisu na štúdium; v externom štúdiu pri
štandardnej dĺžke štúdia 4 roky najneskôr do 30 mesiacov a pri štandardnej dĺžke štúdia 5
rokov najneskôr do 36 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium.
(9) b) Ak študent v doktorandskom štúdiu nebol úspešný na obhajobe dizertačnej
práce v riadnom termíne, môže ju vykonať v jednom opravnom termíne, najneskôr do dvoch
rokov po skončení štandardnej dĺžky štúdia. Po neúspešnej obhajobe dizertačnej práce
v opravnom termíne je doktorand vylúčený zo štúdia.
8. V čl. 23 sa mení bod 4 a jeho nové znenie je:
(4) „Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent doktorandského štúdia hodnotí,
ak jeho vyvážený študijný priemer zo všetkých hodnotených povinností (klasifikačný stupeň
od „A“ po „E“) je najviac 1,3 a počas štúdia nezískal hodnotenie „E“ a z obhajoby
dizertačnej práce získal hodnotenie „A“.

II.
1. Tento Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013, č z. 3066/2016 spis
563-2016-R-SR bol schválený Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici dňa 21.3.2016.
2. Tento Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013, č z. 3066/2016 spis
563-2016-R-SR nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom
senáte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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8. časť – Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister,
môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Uchádzač
na základe samostatného štúdia musí preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti a
je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, navyše je schopný získané
vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
Po vykonaní skúšky Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja
Bela udeľuje akademický titul:
 doktor filozofie (PhDr.)
Na fakulte je možné realizovať rigorózne konanie v nasledovných študijných programoch:
3.1.5 Medzinárodné vzťahy
3.1.6 Politológia
Rigorózna skúška, ktorá pozostáva
v študijnom programe medzinárodné vzťahy z:
a) obhajoby rigoróznej práce
b) odbornej štátnej skúšky z Medzinárodných vzťahov a výberu ďalšieho predmetu z
ponuky: Medzinárodné právo / Integračné procesy / Všeobecná politická geografia
v študijnom programe politológia z:
a) obhajoby rigoróznej práce
b) odbornej štátnej skúšky pozostávajúcej z 2 predmetov z nasledovnej ponuky: Dejiny
politických teórií / Porovnávacia politológia / Teória politiky
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9. časť – Zoznam zamestnancov fakulty
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