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Interný predpis
doplňujúceho pedagogického štúdia
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola
(ďalej len „HUAJA BŠ“) poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len „DPŠ) v súlade s
§ 8b ods. 1 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky č. 581/2007 Z. z. z 27. novembra 2007 o DPŠ
(ďalej len „Vyhláška“).
HUAJA BŠ poskytuje DPŠ k akreditovanému študijnému odboru Hudobné umenie v prvom
a druhom stupni vysokoškolského štúdia.
Absolvent DPŠ získa potrebné kvalifikačné pedagogické predpoklady pre pedagogickú
spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti:
učiteľa základnej umeleckej školy (študent alebo absolvent neučiteľských študijných programov
prvého stupňa) a učiteľa umeleckých hudobných predmetov (študent alebo absolvent
neučiteľských študijných programov druhého stupňa) na stredných školách a konzervatóriách.
Článok II.
FORMA ŠTÚDIA
1. HUAJA BŠ organizuje DPŠ ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu 220 hodín v dennej a
externej forme pre
študentov a absolventov štúdia podľa § 8b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. v neučiteľských
študijných programoch prvého a druhého stupňa Hudobná teória a interpretácia, Hudobná
teória a tvorba v študijnom odbore Hudobné umenie
2. Denná a externá forma štúdia sa uskutočňuje kombinovanou metódou.

Článok III.
PRIJATIE
1. Prijatie na DPŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky bez prijímacieho konania. Prihláška
na štúdium DPŠ tvorí prílohu tejto smernice. K prihláške podľa typu uchádzač predloží
potvrdenie o návšteve školy v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu (denná forma) alebo
overenú kópiu diplomu o ukončenom bakalárskom alebo magisterskom štúdiu (externá
forma).
2. Termín podania prihlášky je zverejnený na webovom sídle školy. DPŠ sa otvára každý
semester príslušného akademického roka v súlade s Harmonogramom štúdia v danom
akademickom roku.
3. Prihlášku na DPŠ je potrebné doručiť na študijné oddelenie najneskôr do 30. septembra (v
prípade, že DPŠ začína od zimného semestra) alebo do 31. januára (v prípade, že DPŠ začína
od letného semestra).
4. O prijatí na DPŠ rozhoduje štatutárny zástupca HUAJA BŠ.
5. O prijatie na DPŠ sa môžu uchádzať:
a) absolventi bakalárskych študijných programov v odbore Hudobné umenie (externá forma
štúdia)

b) študenti dennej a externej formy akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných
programov v odbore Hudobné umenie
Článok IV.
ORGANIZÁCIA, ROZSAH A HODNOTENIE
DENNEJ A EXTERNEJ FORMY DPŠ
1. HUAJA BŠ organizuje DPŠ podľa schválených programov Doplňujúceho pedagogického
štúdia Ministerstvom školstva, dňa 9. 10. 2014, ktorý povinne obsahuje Moduly:
I. Modul pedagogicko-psychologický,
II. Modul predmetovo-didaktický (obsahuje aj pedagogická prax podľa špecializácie),
III. Modul predmetovo-odborový v odbore hudobné umenie.
2. Charakteristika obsahovej náplne a hodinová dotácia jednotlivých programov DPŠ je
zverejnené na webovom sídle HUAJA BŠ).
3. Výučba v dennej a externej forme DPŠ sa uskutočňuje formou kombinovaného štúdia t. j.
prezenčnou formou (bloková výučba) a dištančnou formou. Tieto formy štúdia dopĺňajú
študenti samoštúdiom.
4. Každý predmet DPŠ je ukončený skúškou a hodnotí sa známkou podľa klasifikačnej stupnice:
Klasifikácia

Vyhovel

Nevyhovel

Klasifikačná stupnica
Známka
A – výborne
(vynikajúce výsledky, numerická hodnota 1,0)
B – veľmi dobre
(nadpriemerné výsledky, numerická hodnota 1,5)
C – dobre
(priemerné výsledky, numerická hodnota 2,0)
D – uspokojivo
(prijateľné výsledky, numerická hodnota 2,5)
E – dostatočne
(výsledky spĺňajúce minimálne kritériá, numerická hodnota 3,0)
Fx – nedostatočne
(vyžaduje sa ďalšia práca, numerická hodnota 4,0)

Bodové
hodnotenie
95 – 100
87 – 94
80 – 86
72 – 79
56 – 71
0 – 55

5. Hodnotenie skúšky sa zapisuje do Výkazu o DPŠ a uloží sa do zložky študenta na študijnom
oddelení.
Článok V.
UKONČENIE
1. DPŠ sa ukončuje obhajobou záverečnej písomnej práce a kolokviálnou záverečnou skúškou
pred trojčlennou komisiou. Obsahom kolokviálnej záverečnej skúšky DPŠ je problematika
záverečnej písomnej práce a témy z modulov podľa schválených programov DPŠ.
2. O obhajobe záverečnej práce a vykonaní záverečnej skúšky sa vyhotovuje písomný zápis.
3. K pripusteniu k obhajobe záverečnej práce a kolokviálnej záverečnej skúške je študent DPŠ
v dennej alebo externej forme štúdia povinný:
a) absolvovať všetky predmety podľa študijného programu DPŠ,

b) odovzdať záverečnú prácu 45 dní pred termínom obhajoby záverečnej práce a záverečnej
skúšky (konkrétne termíny sú spresnené Harmonogramom k DPŠ), ktorá je vedúcim
záverečnej práce hodnotená vyšším klasifikačným stupňom ako Fx,
4. odovzdať prihlášku na obhajobu záverečnej práce a kolokviálnu záverečnú skúšku DPŠ 45 dní
pred termínom obhajoby záverečnej práce a záverečnej skúšky.
5. Otázky ku kolokviálnej záverečnej skúške sú zverejnené na webovom sídle HUAJA BŠ.
6. HUAJA BŠ vydá absolventovi štúdia DPŠ po úspešnom obhájení a vykonaní záverečných
skúšok vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti:
a) učiteľa základnej umeleckej školy (študent alebo absolvent neučiteľských študijných
programov prvého stupňa),
b) učiteľa umeleckých hudobných predmetov (študent alebo absolvent neučiteľských
študijných programov druhého stupňa) na stredných školách a konzervatóriách.
Vysvedčenie sa vydáva k vysokoškolskému diplomu absolvovaných neučiteľských študijných
programov prvého a druhého stupňa v študijnom odbore Hudobné umenie.
Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. DPŠ je spoplatnené štúdium. HUAJA BŠ určí výšku poplatku za semester, ktorá sa
nemení počas celého štvorsemestrálneho štúdia.
2. Tento interný predpis schválila Správna rada HUAJA BŠ na svojom zasadnutí dňa 21. 3.
2015 a od tohto dňa nadobúda platnosť a účinnosť.

.......................................................................
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
Predsedkyňa Správnej rady

