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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Tieto Pravidlá pre tvorbu študijných plánov študijných programov Žilinskej univerzity v Žiline 

(ďalej len „UNIZA“) určujú záväzné postupy pre tvorbu študijných plánov pri príprave návrhu 
žiadosti o akreditáciu študijného programu alebo úprave študijného programu. 

2. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov študijného programu 
a formy hodnotenia študijných výsledkov. 

3. V študijnom pláne sú stanovené a opísané pravidlá pre nadväznosť medzi jednotlivými 
predmetmi. 

 
Článok 2 

Štruktúra študijného plánu 
 
1. Študijný plán obsahuje tieto predmety: 

a) povinné – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo 
celého študijného programu, 

b) povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého 
študijného programu je absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu 
študenta v štruktúre určenej študijným programom, 

c) výberové – sú ďalšie predmety v študijnom programe, ktoré si študent má možnosť 
zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov príslušnej 
časti štúdia. 

2. Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na: 
a) predmety bez nadväznosti - zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním 

iného predmetu, 
b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je 

podmienený absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo iných 
predmetov. 

3. Odporúčaný študijný plán predstavuje harmonogram štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Článok 3 
Návrh odporúčaného študijného plánu študijného programu 

 
1. Odporúčaný študijný plán alebo úpravu odporúčaného študijného plánu navrhuje Rada 

študijného programu.  
2. Odporúčaný študijný plán je zostavený v súlade s: 

a) opisom študijného odboru, v rámci ktorého je zabezpečovaný študijný program, 
b) očakávaniami praxe dané napr. Národným kvalifikačným rámcom SR, Národným 

štandardom zamestnaní, Národnou sústavou povolaní,  
c) vývojom v oblasti študijného programu.  

3. Predmety odporúčaného študijného plánu sú zoradené do nasledujúcich skupín: 
a) predmety nosných tém jadra poznatkov študijného odboru – témy sú definované opisom 

študijného odboru a zahŕňajú aj profilové predmety, 
b) ostatné predmety – napr. témy poznatkov, ktorými sa špecializuje absolvent v rámci 

daného študijného programu; témy poznatkov, ktoré sa očakávajú od každého 
absolventa fakulty zabezpečujúcej študijný program; ďalšie predmety mimo jadra 
študijného odboru, 

c) cudzí jazyk so záťažou minimálne: 
ca)  6 kreditov pre bakalárske štúdium – predmet sa odporúča zabezpečovať v 3. až 5. 

semestri, 
cb)  6 kreditov pre inžinierske štúdium – predmet sa odporúča zabezpečovať v 1. až 3. 

semestri, 
cc)  10 kreditov pre doktorandské štúdium – predmet sa odporúča zabezpečovať 

minimálne 2 semestre.  
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V prípade, že v nosných témach jadra študijného odboru je zaradený cudzí jazyk, 
kreditová záťaž za cudzí jazyk sa započítava medzi predmety nosných tém jadra 
poznatkov študijného odboru podľa tabuľky nižšie. Inak sa započítava medzi ostatné 
predmety.  

 
V nasledujúcej tabuľke je pre každú skupinu predmetov stanovený minimálny počet kreditov 
potrebných pre riadne ukončenie štúdia v súlade s ustanoveniami ods. 6 tohto článku. 
 

Počet kreditov 
odporúčaného 
študijného plánu 

Bakalárske 
štúdium  
(180/240 
kreditov) 

Inžinierske 
štúdium 

(120 kreditov) 

Doktorandské 
štúdium 

(180 kreditov) 

Predmety nosných tém 
jadra poznatkov 
študijného odboru 

min. 108/144  min. 60 min. 108 

Ostatné predmety  max. 72/96 max. 60 max. 72 

Súčet 180/240 120 180 

  
4. Odporúčané pracovné zaťaženie študenta sa pohybuje v rozmedzí od 1500 do 1800 hodín 

za akademický rok, čo znamená, že jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.1  
5. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby boli splnené nasledujúce požiadavky: 

a) pre denné štúdium - v každom semestri predmety predstavujú záťaž 30 kreditov, 
b) pre externé štúdium - v každom semestri predmety predstavujú záťaž 24 kreditov. 

6. Odporúčaný študijný plán musí študentovi umožňovať zostaviť si svoj študijný plán 
spôsobom, aby v priebehu štúdia absolvoval všetky povinné predmety, predpísaný podiel 
povinne voliteľných predmetov a výberové predmety tak, aby počas štúdia získal: 
a) minimálne 180 kreditov pri 3-ročnom bakalárskom štúdiu, 
b) minimálne 240 kreditov pri 4-ročnom bakalárskom štúdiu, 
c) minimálne 120 kreditov pri magisterskom štúdiu, 
d) minimálne 180 kreditov pri doktorandskom štúdiu. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Smernica bola prerokovaná v Akademickom senáte UNIZA dňa 21.6.2021 a schválená 

Vedeckou radou UNIZA dňa 1.7.2021. 

2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia. 

 
 

 
 
 
V Žiline dňa 1.7.2021  

 
 

 __________________________ 
                                               prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
                                                                                                                   rektor 

 

                                                           
1 Štandardy pre študijný program / ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System 


