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KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA
Kreditový systém štúdia na Filozofickej fakulte UMB vychádza z Európskeho systému transferu
kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou s cieľom vytvoriť
spoločné postupy garantujúce akademické uznanie štúdia v zahraničí. Poskytuje prostriedky porovnávania
a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými
vzdelávacími inštitúciami. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami
vysokoškolského vzdelávania, ktoré ECTS uplatňujú.
ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov, ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých
škôl. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí.
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium, zmluvou
o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia.
ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie
študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na
absolvovanie štúdia. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. Na získanie
jedného kreditu treba vynaložiť približne 30 hodín práce (1/60 priemernej ročnej záťaže študenta pri
štandardnej dĺžke štúdia). Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu
štúdia akumuluje. V bakalárskom aj v magisterskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok
štúdia. Kredity sa udeľujú aj za štátnu skúšku s obhajobou záverečnej práce.
Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program v dennej forme štúdia je tri roky. Štandardná dĺžka
štúdia pre študijný program magisterského stupňa v dennej forme štúdia je dva roky. Štúdium podľa študijného
programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
Študent musí absolvovať všetky povinné predmety a získať predpísaný počet kreditov za povinne
voliteľné predmety študijného programu, na ktorý bol prijatý. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať
z ponuky výberových predmetov vlastného odboru, ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na
fakulte a na iných fakultách univerzity. Študentom sa odporúča, aby si ako výberové volili predovšetkým
predmety súvisiace so študovaným odborom.
Informácia o povinnej štruktúre študijného programu, t. j. počte kreditov za povinné a povinne
voliteľné predmety, ktoré musí študent v danom programe získať, je uvedená za charakteristikou
študijného programu.
Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým, že je daný minimálny a maximálny počet kreditov,
ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. V prvom roku dennej formy štúdia si študent zapisuje
predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov a v externej forme za minimálne 48 a maximálne 72
kreditov; v ďalších rokoch denného štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov a v ďalších
rokoch externého štúdia za 32 – 72 kreditov.
Študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom akademickom roku.
Systém štúdia je bezročníkový. Pre študenta to znamená, že si v jednotlivých rokoch štúdia
zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných, povinne
voliteľných a výberových predmetov tak, aby získal stanovené počty kreditov. Študent musí spĺňať
požiadavky kontrolných etáp.
Súčasťou tohto Sprievodcu štúdiom sú odporúčané študijné plány pre študijné programy akreditované
v procese komplexnej akreditácie v roku 2015. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak, aby bol
študent rovnomerne zaťažený v priebehu celej štandardnej dĺžky štúdia. Študijný program v učiteľských
odboroch má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ), ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené
oddelene. Súčasťou štúdia v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je translatologický základ, ktorý je
v Sprievodcovi štúdiom tiež uvedený oddelene.
Detailnejšie informácie o predmetoch obsahujú informačné listy predmetov zverejnené v Akademickom
informačnom systéme. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia,
keď sa rozhoduje, ktoré povinné, povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. Okrem základných informácií
o predmetoch sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky na absolvovanie predmetu, stručný
obsah predmetu, časová záťaž študenta a odporúčaná literatúra.
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