
 
 

 
 

 

Názov vzdelávacieho programu 
DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ  ŠTÚDIUM (DPŠ) 
- štandardná dĺžka alebo skrátená forma 
 

Druh ďalšieho vzdelávania Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov 

Fakulta Pedagogická 

Číslo rozhodnutia o akreditáciiŠP 
vysokoškolského štúdia 

CD-2009-34356/35481-1:sekr 

Garantujúce pracovisko Katedra pedagogiky 

Odborný garant Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. 

Doba trvania/hodinová dotácia 

2 roky/220, resp. 240  hodín (štandardná dĺžka)  
alebo  
40 hodín - z toho didaktika vyučovacieho predmetu 
20 hodín, výstupová prax 20 hodín (v skrátenej forme).  

Cieľová skupina 

Absolventi druhého  stupňa vysokoškolského štúdia 

v neučiteľských študijných programoch a 

študenti neučiteľských študijných programov. 

Predpoklady pre prijatie 

Ukončené, resp. prebiehajúce magisterské, prípadne 
inžinierske štúdium v neučiteľských študijných 
odboroch/programoch,  ktorých obsah nadväzuje na 
obsah študijných programov alebo študijných odborov, 
v ktorých má UKF akreditačnou komisiou priznané 
práva udeľovať príslušné akademické tituly v rámci 
skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie. 

Ukončenie vzdelávacieho programu Obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška pred komisiou 

Profil absolventa DPŠ v štandardnej 
dĺžke 

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) sa realizuje v 
v súlade s § 8b zákona č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Pedagogická fakulta UKF v Nitre uskutočňuje DPŠ v 
spolupráci s ostatnými fakultami univerzity. 
Absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia 
nadobudne absolvent teoretické vedomosti o zásadných 
faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o 
kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej 
psychologických interpretáciách, orientáciu v obsahoch 
vzdelávania a v ich efektívnej transformácii pre 
didaktické účely. Program umožňuje nadobudnúť  
kompetencie pre projektovanie, organizáciu a riadenie 
vyučovania predmetu, ktorého obsah nadväzuje na obsah 
absolvovaného študijného programu/odboru alebo 
vykonanú štátnu skúšku. V prípade, keď uchádzač 
absolvoval neučiteľské druhostupňové vysokoškolské 
vzdelanie umožňujúce získať pedagogickú kvalifikáciu 
k dvom vyučovacím predmetom, môže absolvovať DPŠ 



 
 

 

so zameraním na dve odborové didaktiky.   

Profil absolventa DPŠ  
v skrátenej dĺžke 

Podľa ustanovení zákona č. 188/2015 Z. z. z 30. júna 
2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce 
pedagogické štúdium pre inú kategóriu pedagogického 
zamestnanca, ako je tá, v ktorej vykonáva pedagogickú 
činnosť, absolvuje požadované doplňujúce pedagogické 
štúdium len v didaktike vyučovacích predmetov, 
didaktike odborného výcviku, pedagogike voľného času 
alebo mimoškolskej pedagogike pre príslušnú kategóriu 
pedagogického zamestnanca, v ktorej vykonáva 
pedagogickú činnosť. Také štúdium sa ukončuje 
záverečnou skúškou v príslušnej didaktike alebo 
mimoškolskej pedagogike pred skúšobnou komisiou. 
Doplňujúce pedagogické štúdium v skrátenej forme PF 
UKF v Nitre uskutočňuje v študijných programoch 
garantovaných Pedagogickou fakultou a Fakultou 
prírodných vied UKF v Nitre. 

Učebný plán doplňujúceho pedagogického štúdia (štandardná dĺžka) 

Názov predmetu  Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

Biológia dieťaťa a školské 
zdravotníctvo 

10sP  A  1  Z  

Všeobecná pedagogika 15sP  S  1  Z  

Komunikatívne zručnosti 10sP  A  1  Z  

Všeobecná psychológia 15sP  S  1  Z  

Teória vyučovania 15sP  S  1  L  

Dejiny pedagogiky 15sP  A  1  L  

Pedagogická metodológia 10sP  S  1  L  

Ontogenetická psychológia 10sP  S  1  L  

Teória výchovy a vychovávania 15sP  S  2  Z  

Didaktika odborných predmetov I. 20sP  S  2  Z  

Didaktika odborných predmetov II. 
(iba pre uchádzačov o absolvovanie 
DPŠ s dvomi odborovými 
didaktikami v nadväznosti  
na odborné zameranie) 

20sP  S  2  Z  

Pedagogická prax  20P  A  2  Z  

Pedagogická psychológia 15sP  S  2  Z  

Školský manažment 10sP  A  2  L  



 
 

 

Výstupová prax 20sP  A  2 L 

Seminár k tvorbe záverečnej práce 10sP  A  2 L 

Sociálna psychológia 10sP  A  2 L 

Predmety štátnej skúšky 

Obhajoba záverečnej práce 

Všeobecná pedagogika 

Psychológia  

Didaktika vyučovacieho predmetu/vyučovacích predmetov (podľa odborného zamerania) 

Učebný plán doplňujúceho pedagogického štúdia (skrátená forma) 

Názov predmetu  Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

Didaktika vyučovacieho predmetu 20sP  S    

Výstupová prax 20sP  A    

Predmety štátnej skúšky 

 Didaktika vyučovacieho  predmetu (podľa odborného zamerania) 

 

 

 

 

 

 




