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Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia pre študijné programy 
akreditované po 1. 7. 2014 

 
 (t.j. v akademickom roku 2016/2017 ide o prvý a druhý ročník štúdia) 

 
 

1. Študent na úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia musí získať stanovený počet kreditov (180 – 185 
podľa typu štúdia).  

 
2. Za prvý semester je potrebné získať minimálne 20 kreditov, ak študent získa menej ako 20 kreditov 

v prvom semestri, je zo štúdia vylúčený.  
 

3. Za každý akademický rok štúdia je potrebné získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok 
menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený.  

 
4. Celková skladba kreditov za celé štúdium je nasledovná: 

A. jednoodborové štúdium: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. medziodborové štúdium: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEGENDA:           
PP  povinné predmety 
PVP povinne voliteľné predmety 
ŠS  štátna skúška 
SVZ sociálno-vedný základ: semináre k záverečnej práci, fakultný seminár, obhajoba záverečnej práce 
VŠZ KU všeobecný základ KU: sústredenia zo spirituality, Základné témy teológie, Základné témy Biblie 
VP                   voliteľné predmety: kredity môže študent získať za akýkoľvek predmet  (na KU, alebo aj inej VŠ), alebo za PVP získané nad

   predpísaný počet 
 

jednoodbor Bc. 
kredity za štúdium za semester 

PP 90 18 
PVP 40 8 
ŠS 15  

SVZ 24  
VŠZ KU 6  

VP 5  celkom: 180  

medziodbor Bc. 
kredity za štúdium za semester 

  odbor 1 odbor 2 odbor 1 odbor 2 
PP 55 55 11 11 PP 55 55 11 11 

PVP 10 10 2 2 
ŠS 7 7   

SVZ 24    
VŠZ KU 6    

VP 6   celkom: 180   
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C. učiteľské štúdium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA:           
PP  povinné predmety 
PVP povinne voliteľné predmety 
ŠS  štátna skúška 
SVZ sociálno-vedný základ: semináre k záverečnej práci, fakultný seminár, obhajoba záverečnej práce 
VŠZ KU všeobecný základ KU: sústredenia zo spirituality, Základné témy teológie, Základné témy Biblie 
VP                   voliteľné predmety: kredity môže študent získať za akýkoľvek predmet  (na KU, alebo aj inej VŠ), alebo za PVP získané nad

   predpísaný počet 
prax+did prax a didaktika 
PPZ  pedagogicko-psychologický základ učiteľstva: PP+PVP (minimálne 8) + štátnica (5) za učiteľstvo 

 
 

5. Pred prihlásením sa na obhajobu bakalárskej práce a na štátnu skúšku teda študent musí počas 
štúdia získať nasledovný počet kreditov za povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety svojho 
študijného programu (predmety uvedené na príslušnom mieste v brožúre Informácie o štúdiu): 

i. jednoodborové štúdium  150 kreditov 
ii. medziodborové štúdium  151 kreditov 

iii. učiteľské štúdium  155 kreditov 
 

6. Kredity sa podľa poslednej akreditácie udeľujú aj za štátnu skúšku a obhajobu bakalárskej práce. 
Kredity za tieto predmety sú nasledovné: 

 a. Obhajoba bakalárskej práce  15 kreditov 
    (všetci študenti) 
 

 b. Štátna skúška (podľa typu študijného programu) 
i. jednoodborové štúdium 15 kreditov 

ii. medziodborové štúdium 7 kreditov 1. odbor  + 7 kreditov 2. odbor 
iii. učiteľské štúdium  5 kred. 1. predmet + 5 kred. 2. predmet + 5 kred. učiteľstvo 

 
 

V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím neváhajte obrátiť na študijné oddelenie. 
 
 
 
 

 

učiteľstvo Bc.  
kredity za štúdium za semester 

  predmet 1 predmet 2 predmet 1 predmet 2 
PP 35 35 7 7 

PVP 10 10 2 2 
ŠS 5 5   

prax+did 1 1   
PPZ 52   
SVZ 24    

VŠZ KU 6    
VP 1    

 celkom 185   


