
Doplňujúce pedagogické štúdium (súbežná denná forma) pre študentov SPU 
 
a) Cieľ 
 Doplňujúcim pedagogickým štúdiom sa získava pedagogická spôsobilosť na výchovno-
vzdelávaciu činnosť učiteľa ekonomických, poľnohospodárskych, potravinárskych 
a technických predmetov.  
 Cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia je nadobúdať a rozvíjať učiteľské kompetencie 
spolu s rozvíjaním odborovo predmetovej spôsobilosti študujúcich. Rozvinúť ich didaktickú 
a pedagogickú spôsobilosť (riadiť výučbu), komunikačnú spôsobilosť a étos učiteľskej 
profesie v zmysle koncepcie tvorivo-humanistickej výučby a zvyšovania kvality riadenia 
výučby. Doplňujúce pedagogické štúdium zabezpečuje prípravu učiteľov profesijných 
odborných predmetov v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania pre komplexné 
rozvíjanie kompetencií žiakov, študentov i dospelých účastníkov vzdelávania, vedie 
k motivácii študujúcich k sebarozvoju a pre celoživotné učenie sa a k utváraniu vlastného ega. 
A to v sociálnom kontexte ako postoj k škole, učiteľská rola, vzťah edukátor a edukant, 
reflexia a sebareflexia, zvládanie problémových situácií a záťaže. 
 
b) Organizácia štúdia: 
 Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje k tým študijným odborom, ktoré má 
vysoká škola akreditované v druhom stupni vysokoškolského štúdia. 
Doplňujúce pedagogické štúdium je 4-semestrové (7. až 10. semester). Študent denného 
štúdia na SPU si môže podať prihlášku na Katedru pedagogiky a psychológie FEM SPU 
v Nitre v letnom semestri tretieho ročníku štúdia. Pri výberovom konaní sa zohľadňuje 
študijný priemer za prvé tri ročníky štúdia, fyzická a psychická spôsobilosť a absolvovanie 
výberových predmetov počas štúdia na jednotlivých fakultách SPU (všeobecná pedagogika, 
všeobecná psychológia, úvod do psychológie, sociálna psychológia, etika, estetika, filozofia, 
sociológia).  Počas štyroch semestrov štúdia absolvuje študent zápočty a skúšky 
z pedagogických, psychologických a spoločenskovedných predmetov a pedagogickú prax 
s klasifikovaným pedagogickým výstupom na strednej odbornej škole.  
Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným 
vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou z predmetov všeobecná pedagogika, 
psychológia, didaktika vyučovacích predmetov. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a 
najmenej ďalší dvaja členovia komisie. Toto štúdium je v súčasnosti spoplatnené v sume 
150.- € za semester. 

c)  Uplatnenie absolventa: 
Absolvent získava pedagogickú spôsobilosť podľa inžinierskeho študijného programu alebo 
študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých 
obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne 
skúšky. O úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho 
pedagogického štúdia vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. 
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti dostane spolu s diplomom o ukončení inžinierskeho 
štúdia na slávnostnej promócii absolventov jednotlivých fakúlt SPU. Získanie vysvedčenia ho 
oprávňuje učiť vyučovacie predmety (podľa odborného zamerania štúdia) na stredných 
odborných školách ako i na ďalších školách v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z a v súlade so 
schválenou akreditáciou študijného programu DPŠ. 


