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Rámec pre vytváranie a uskutočňovanie POBŠP

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Bakalársky študijný program sa zameriava na získanie teoretických 
poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave 
vedy alebo umenia. Profesijne orientované bakalárske študijné 
programy sa zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov 
pri výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné 
programy sa zameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom 
štúdiu druhého stupňa. (§ 52, ods. 1)

Kritériá akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych
študijných programov vysokoškolského vzdelávania (13.2.2018)



Kritériá: požiadavka zainteresovaných strán 

• Na to, aby mohol byť profesijne orientovaný bakalársky 
študijný program akreditovaný, musí existovať 
spoločenská požiadavka deklarovaná žiadosťou 
zainteresovaných strán, ktorými môžu byť profesijné 
zväzy, podniky a organizácie, ktoré sa zmluvne zaviažu 
participovať na odbornej praxi. 

Kritérium KPB-B2, 

splnenie charakteristiky študijného programu §52, ods. 1 zákona



Spolupracujúci podnik alebo spolupracujúca organizácia 

• Sú nimi samostatné právnické alebo fyzické osoby, 
s ktorými má vysoká škola uzatvorenú zmluvu o 
praktickej výučbe. 

• Sú subjekty, ktoré sa zúčastňujú na organizácii a 
uskutočňovaní profesijne orientovaných bakalárskych 
študijných programov. Ide o špeciálne výučbové 
zariadenia vysokých škôl, ktoré slúžia na praktickú 
výučbu. 



Povinná prax študentov

• povinná prax študentov na pracovisku spolupracujúceho 
podniku alebo spolupracujúcej organizácie v rozsahu 
zodpovedajúcom najmenej jednému semestru a ohodnotená 
najmenej 30 kreditmi

• Požadovaná minimálna povinná prax môže byť rozdelená 
maximálne do dvoch celkov. 

• V odôvodnených prípadoch môže byť rozdelenie povinnej 
praxe študentov odlišné, ak si to vyžadujú podmienky 
spolupracujúceho podniku alebo spolupracujúcej organizácie.

Kritérium KPB-B2, 

splnenie charakteristiky študijného programu §52, ods. 1 zákona



Relevantnosť povinnej praxe študentov

• Študent vykonáva činnosti, ktoré mu umožňujú osvojiť si 
pracovné postupy, ktoré sa využívajú v danej oblasti,

• podieľa sa na odborných procesoch, 

• na projektoch, 

• prostredníctvom konkrétnych úloh nadobúda relevantné
vedomosti, zručnosti a kompetencie.

• Realizácia a kontrola povinnej praxe je dohodnutá a stanovená 
v zmluve uzatvorenej medzi vysokou školou a spolupracujúcim 
podnikom alebo spolupracujúcou organizáciou. 

Kritérium KPB-B1, KPB-B2



Štandardná dĺžka štúdia 

• V dennej forme je 4 roky a v externej forme je 5 rokov.

• Ak je navrhovaná kratšia štandardná dĺžka štúdia, je potrebné 
ju osobitne zdôvodniť. 

Kritérium KPB-B3: 

Relevantnosť štandardnej dĺžky štúdia (§ 51 ods. 4 písm. h) zákona)



Garantovanie kvality a rozvoja 

• vysokoškolský učiteľ zaradený na funkčnom mieste profesora 
alebo na funkčnom mieste docenta v príslušnom alebo 
príbuznom študijnom odbore na vysokej škole

• spolugarant z praxe s vysokoškolským vzdelaním minimálne 
druhého stupňa a s minimálne 3-ročnou praxou v danom resp. 
príbuznom študijnom odbore; podieľa sa na garantovaní 
odbornej časti POBŠP, aktívne spolupracuje s vysokou školou, 
napr. účasťou na spoločných projektoch, na vedení a 
oponovaní záverečných prác, na prednáškovej činnosti a na 
praxi študentov v spolupracujúcej organizácii

Kritérium KPB-A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu 



Štruktúra vysokoškolských učiteľov

• VŠ má dostačujúci počet vysokoškolských učiteľov v 
pracovnom pomere na plný úväzok a odborníkov z praxe, na 
ktorých sa neuplatňuje požiadavka plného úväzku.

• Je nevyhnutné, aby aspoň jeden člen komisie pre obhajobu 
záverečných prác bol z prostredia praxe daného študijného 
odboru. 

Kritérium KPB-A3, KPB-A5



Dostatočnosť materiálneho, technického a informačného 

zabezpečenia

• Materiálne, technické a informačné zabezpečenie môže byť 
zabezpečované zmluvne aj v priestoroch spolupracujúcich 
podnikov a spolupracujúcich organizácií. 

• Na účely tohto kritéria sa miestom uskutočňovania študijného 
programu rozumie vysoká škola, miesto praktickej výučby 
alebo obe. 

Kritérium KPB-A2



www.minedu.sk – Vysoké školstvo –
Akreditácie
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Ďakujem za pozornosť.
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Kritériá 

Pri posudzovaní vysokej školy a jej pracovísk zabezpečujúcich 
uskutočňovanie POBŠP sa hodnotia tieto atribúty: 

• úroveň výskumnej, resp. umeleckej činnosti, 

• materiálne, technické a informačné zabezpečenie, 

• personálne zabezpečenie. 

Pri posudzovaní POBŠP sa hodnotia tieto atribúty: 

• obsah, 

• požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, 

• požiadavky na absolvovanie, 

• napĺňanie profilu absolventa. 


