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Zásady tvorby odporúčaného študijného plánu 
 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Tieto zásady tvorby odporúčaného študijného plánu sú súčasťou vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na EU v Bratislave a upravujú 

všeobecné východiská pri tvorbe odporúčaného študijného plánu, ktoré budú uplatňované 

v procese podávania žiadostí o vnútornú akreditáciu študijného programu a žiadostí 

o úpravu študijného programu v zmysle štandardov pre študijný program SAAVŠ na 

všetkých fakultách EU v Bratislave.  

 

Čl. 2 

Štandardná dĺžka štúdia a študijná záťaž 

 

(1) Štandardná dĺžka štúdia v akademických rokoch podľa pre jednotlivé stupne a formy 

štúdia: 

 

- denné štúdium – 1. stupeň štúdia     3 akademické roky 

- denné štúdium – 2. stupeň štúdia   2 akademické roky 

- denné štúdium – 3. stupeň štúdia   3 akademické roky  

 

- externé štúdium – 1. stupeň štúdia   4 akademické roky  

- externé štúdium – 2. stupeň štúdia   3 akademické roky  

- externé štúdium – 3. stupeň štúdia   4 akademické roky  

 

(2) Študijná záťaž v hodinách za akademický pre jednotlivé stupne a formy štúdia: 

 

- denné štúdium – 1. a 2. stupeň štúdia  1500 – 1800 hodín  

- denné štúdium – 3. stupeň štúdia   podľa študijných plánov 

 

- externé štúdium – 1. a 2. stupeň štúdia  750 – 1440 hodín 

- externé štúdium – 3. stupeň štúdia   podľa študijných plánov 

 

(3) Študijná záťaž v kreditoch pre jednotlivé stupne a formy štúdia: 

 

- denné štúdium – 1. a 2. stupeň štúdia   30 za semester 

- denné štúdium – 1. a 2. stupeň štúdia  60 za akademický rok 

- denné štúdium – 3. stupeň štúdia   podľa študijných plánov 

- denné štúdium – 1. stupeň štúdia   min. 180 za štúdium 

- denné štúdium – 2. stupeň štúdia   min. 120 za štúdium  

- denné štúdium – 3. stupeň štúdia   min. 180 za štúdium 
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- externé štúdium – 1. a 2. stupeň štúdia  max. 48 za akademický rok 

- externé štúdium – 3. stupeň štúdia   podľa študijných plánov 

- externé štúdium – 1. stupeň štúdia   min. 180 za štúdium 

- externé štúdium – 2. stupeň štúdia   min. 120 za štúdium 

- externé štúdium – 3. stupeň štúdia   min. 180 za štúdium 

 

(4) Vyjadrenie záťaže študenta: 

 

- 1 kredit – 26 hodín záťaže študenta, 

- celková záťaž študenta – súčin počtu kreditov a 26 hodín záťaže/1 kredit 

- celková záťaž študenta – počet hodín povinných, povinne voliteľných a výberových 

predmetov, praxe, samoštúdia, prípravy na skúšku. 

 

Čl. 3 

Zásady tvorby odporúčaného študijného plánu 

 

(1) Predmety (s výnimkou telovýchovných aktivít, seminára k záverečnej práci a praxe) sa 

ukončujú skúškou bez zápočtu. 

(2) V jednom semestri odporúčaného študijného plánu je zaradených max. 6 predmetov 

(okrem telovýchovných aktivít). 

(3) V poslednom semestri každého stupňa štúdia sú zaradené do odporúčaného študijného 

plánu max. 3 predmety (okrem seminára k záverečnej práci). 

(4) V odporúčanom študijnom pláne na 1. stupni štúdia je zaradených max. 30 predmetov 

(vrátane seminára k záverečnej práci, výberových a povinne voliteľných predmetov a 

telovýchovných aktivít). 

(5) V odporúčanom študijnom pláne na 2. stupni štúdia je zaradených max. 20 predmetov 

(vrátane seminára k záverečnej práci, výberových a povinne voliteľných predmetov). 

(6) V odporúčanom študijnom pláne na 3. stupni štúdia sú zaradené predmety tak, aby 

študent vykonal dizertačnú skúšku do 18 mesiacov od zápisu na štúdium. 

(7) Seminár k záverečnej práci je zaradený v odporúčanom študijnom pláne do dvoch 

semestrov posledného ročníka štúdia a každý semester sa seminár k záverečnej práci 

ukončí zápočtom a pridelením 2 kreditov za jeden seminár k záverečnej práci (z+z; 2+2). 

(8) V odporúčanom študijnom pláne na 1. stupni štúdia je predmet telovýchovné aktivity 

zaradený ako povinný predmet 2-krát a to v jednom ročníku. Každý semester sa predmet 

telovýchovné aktivity ukončí zápočtom a pridelením 1 kreditu za každý semester (z+z; 

1+1); pre študentov denného štúdia, ktorí zo zdravotných alebo iných dôvodov 

neabsolvujú telovýchovné aktivity, bude zabezpečená výučba predmetu telovýchovné 

aktivity tzv. teoretickou formou. Namiesto predmetu telovýchovné aktivity bude 

v odporúčanom študijnom pláne externého štúdia zaradený povinne voliteľný predmet 

s kreditovým ohodnotením minimálne 2 kredity. 

(9) Záverečná práca a jej obhajoba tvorí jeden predmet a je súčasťou každého študijného 

programu. 

(10) Štúdium na 1. aj 2. stupni štúdia sa ukončuje (a každá z povinností sa započítava do 

celkovej študijnej záťaže vyjadrenej v kreditoch) obhajobou záverečnej práce a 1 ďalšou 

štátnou skúškou. 
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(11) Záverečnej práci a jej obhajobe na 1. aj 2. stupni štúdia sa pridelí 10 kreditov. 

(12) Ďalšej štátnej skúške podľa bodu 10 na 1. aj 2. stupni štúdia sa pridelí 10 kreditov.  

(13) V odporúčanom študijnom pláne je predmet cudzí jazyk 1 zaradený v minimálnom 

rozsahu 0/2 skúška + 0/2 skúška a s kreditovým ohodnotením 3 + 3 kredity. 

(14) V odporúčanom študijnom pláne je predmet cudzí jazyk 2 zaradený v minimálnom 

rozsahu 0/2 skúška + 0/2 skúška a s kreditovým ohodnotením 3 + 3 kredity. 

(15) V odporúčanom študijnom pláne na 1. aj 2. stupni štúdia sú zaradené výberové predmety 

v minimálnom rozsahu 10% z celkového počtu predmetov pre daný študijný program. 

(16) Predmet s rovnakým názvom a rovnakým kreditovým ohodnotením zaradený do rôznych 

odporúčaných študijných plánov je uvedený s identickým informačným listom 

a s rovnakými požiadavkami na absolvovanie tohto predmetu.   

(17) Študijná časť v odporúčanom študijnom pláne v študijnom programe doktorandského 

štúdia je ohodnotená počtom 60 kreditov; vedecká časť je ohodnotená počtom 60 

kreditov; projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška ako jeden predmet je ohodnotená  

počtom 20 kreditov; dizertačná práca a jej obhajoba ako jeden predmet je ohodnotená 

počtom 40 kreditov. 

 

Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňa 8. 2. 2021 

 

 

 

 

 

      prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

             rektor 

            Ekonomickej univerzity v Bratislave 


