PREDMETY (POVINNÉ, POVINNE VOLITEĽNÉ, NEPOVINNÉ), KREDITOVÝ SYSTÉM
KATEGÓRIE PREDMETOV
POVINNÉ
POVINNE VOLITEĽNÉ
NEPOVINNÉ (VÝBEROVÉ)
Povinný predmet – je daný v študijnom pláne, študent je povinný ho absolvovať.
Povinne voliteľný predmet – študent si môže vybrať z viacerých povinne voliteľných
predmetov (podľa svoje preferencie) v rámci svojho študijného programu. Akonáhle si študent
vyberie povinne voliteľný predmet a je mu zapísaný do systému vzdelávanie, stáva sa
povinným a nie je možné ho zameniť za iný, resp. zrušiť.
Nepovinný (výberový) predmet – ak si ho študent vyberie a rozhodne sa, že ho z objektívnych
dôvodov nebude navštevovať, môže mu byť predmet dodatočne zrušený/vymazaný zo
systému a nebude mu zaň pridelený kredit.

POČET KREDITOV
Za celé inžinierske štúdium

- minimálne 120 kreditov (vrátane obhajoby diplomovej
práce a 1 štátnicového predmetu)
Za každý ročník
- odporúča sa 60 kreditov (je to aj jedna z podmienok pre
pridelenie prospechového štipendia)
Na postup do vyššieho ročníka - minimálne 30 kreditov
Študijné plány všetkých študijných programov (prehľad predmetov s počtom kreditov) sa
nachádzajú na adrese www.fbi.uniza.sk – v sekcii „študenti“ – „všeobecné informácie“ –
„učebné plány pre inžinierske štúdium – denná forma štúdia“.
Povinné predmety v každom študijnom programe tvoria súčet cca 40 - 45 kreditov za celý
akademický rok. Nakoľko v jednom roku štúdia v dennej forme štúdia je odporúčané
dosiahnuť 60 kreditov, je potrebné vybrať si ešte niekoľko predmetov z povinne voliteľných
a nepovinných, aby súčet kreditov dosiahol 60. To znamená, že za povinne voliteľné
a nepovinné predmety by ste mali získať ešte cca 15 - 20 kreditov.
Povinne voliteľné predmety si musia vybrať študenti, ktorí neštudovali bakalárske štúdium na
FBI UNIZA (študenti, ktorí študovali bakalárske štúdium na FBI UNIZA, si už vybrali povinne
voliteľné predmety v 3. ročníku bakalárskeho štúdia)

Uvedení študenti sú povinní vybrať si z povinne voliteľných a nepovinných
predmetov príslušného študijného programu (podľa pokynov vyššie) a svoj
výber nahlásiť mailom na mailové adresy uvedené na konci tohto
dokumentu najneskôr do 31.07.2020.

Študijný plán pre 1. ročník - študijný program Záchranné služby
https://fbi.uniza.sk/uploads/files/1581417866-Ing-denne-ZS-predmetySP.pdf

Študijný plán pre 1. ročník - študijný program Bezpečnostný manažment
https://fbi.uniza.sk/uploads/files/1581417833-Ing-denne-BM-predmetySP.pdf

Študijný plán pre 1. ročník - študijný program – Krízový manažment
https://fbi.uniza.sk/uploads/files/1582547462-Ing-denne-KM-predmetySP.pdf

Študijný plán pre 1. ročník - študijný program – Bezpečnosť a ochrana
kritickej infraštruktúry
https://fbi.uniza.sk/uploads/files/1581417841-Ing-denne-BOKI-predmetySP.pdf
Zvolený povinne voliteľný predmet bude otvorený iba v prípade, že sa naň prihlási min. 10
študentov. Ak sa skupina nenaplní 10 študentmi, výučba tohto predmetu nebude na
akademický rok 2020/2021 naplánovaná a študent si v takom prípade môže zvoliť nejaký ďalší
povinne voliteľný predmet.
Aby študent mohol postúpiť do 2. ročníka, musí získať minimálny počet kreditov pre postup
do ďalšieho roka štúdia, čo je 30 kreditov. Ak túto podmienku nesplní, bude zo štúdia
vylúčený.
Ak nebude mať v 1. ročníku študent splnenú niektorú povinnosť (neurobí skúšku z nejakého
predmetu), ale dosiahne min. počet kreditov 30 pre postup do ďalšieho roka štúdia, môže byť
zapísaný do 2. ročníka a nesplnenú povinnosť si prenesie do 2. ročníka. V tomto roku však už
musí študent splniť všetky prenesené povinnosti z 1. ročníka, ak ich nesplní, bude zo štúdia
vylúčený.
Kontakty na referát pre vzdelávanie:
Mgr. Anna Košútová – 041/513 6606, anna.kosutova@fbi.uniza.sk, studijne@fbi.uniza.sk
(bezpečnostný manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry)
Mgr. Andrea Lacová – 041/513 6605, andrea.lacova@fbi.uniza.sk, studijne@fbi.uniza.sk
(záchranné služby, krízový manažment)
Úradné hodiny na referáte pre vzdelávanie:
Pondelok – streda
Štvrtok
Piatok

08:00 – 11:00 hod.
08:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať!

