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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto smernica bola vydaná v súlade s ustanoveniami § 15 ods.1 písm. b), §51 ods. 4 písm. o) 
a §54a zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a v súlade s § 23 ods. 6 písm. c) a § 36 
ods. 2 zákona č. 269/208 Z.z.  o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 
a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania“). 

2. Táto smernica stanovuje v nadväznosti na Smernicu č. 204- Pravidlá pre vytváranie, úpravu, 
schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len „UNIZA“) 
pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie spoločných študijných programov na 
UNIZA. 

3. Všeobecné pravidlá pre vytvorenie a schvaľovanie nového spoločného študíjneho programu, 
ako aj zrušenie spoločného študijného programu sa riadia Smernicou č. 204 s doplnením 
osobitostí v zmysle Článku 2 tejto smernice a odporúčaní v zmysle Článku 3 tejto smernice. 

4. Spoločný študijný program je jedinečný študijný program, ktorý vznikol na základe spolupráce 
dvoch alebo viacerých vysokých škôl, partnerov v SR alebo zahraničí, a ktorý je akreditovaný 
podľa pravidiel platných v krajinách spolupracujúcich vysokých škôl, partnerov. 

5. Spoločný študijný program je uskutočňovaný u vysokých škôl, partnerov v rovnakom študijnom 
odbore, v kombinácií dvoch alebo viacerých študijných odborov alebo je spoločný študijný 
program uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdium. 

6. Spoločné študijné programy sú jedinečnou príležitosťou pre rozvoj internacionalizácie na UNIZA. 
 

Článok 2 
Osobitosti pre spoločné študijné programy 

 
1. Vysokými školami, partnerskými inštitúciami, ktoré zabezpečujú spoločný študijný program, 

môžu byť len také, ktoré boli príslušnými orgánmi štátov, kde sú registrované uznané ako 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. 

2. Zároveň platí, že právne poriadky príslušných štátov im umožňujú účasť na spoločnom študijnom 
programe a prípadné udeľovanie spoločného titulu.  

3. Vysoké školy, partnerské inštitúcie, ktoré udeľujú príslušný titul alebo tituly, zabezpečia, že 
príslušný titul alebo tituly patria do systému vysokoškolských titulov štátu, v ktorom majú vysoké 
školy, partnerské inštitúcie sídlo. 

4. Všetky spolupracujúce vysoké školy, partnerské inštitúcie sa podieľajú na tvorbe a poskytovaní 
spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom konaní a rozhodovaní o splnení 
podmienok na riadne skončenie štúdia. 

5. Základné pravidlá a podmienky spolupráce medzi vysokými školami, partnerskými inštitúciami 
zabezpečujúcimi spoločný študijný program sú obsiahnuté v písomnej dohode, ktorá obsahuje 
najmä: 
a) podmienky prijatia na študijný program, 
b) podmienky na jeho absolvovanie, 
c) podrobnosti o organizácii štúdia, metódach a pravidlách skúšania a hodnotenia študentov, 

ako aj pravidlách uznávania kreditov, 
d) podrobnosti o pravidlách mobilít študentov a učiteľov, 
e) podrobnosti o udeľovanom akademickom titule, 
f) podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia, 
g) podrobnosti o koordinácii a zodpovednosti zapojených vysokých škôl, partnerských inštitúcií 

v oblasti organizácie, zabezpečenia, riadenia a financovania spoločného študijného 
programu, 

h) platnosť vnútorných predpisov vysokej školy, partnerskej inštitúcie na štúdium spoločného 
študijného programu, 

i) rozhodovanie o akademických právach a povinnostiach študentov v súlade s vnútornými 
predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje. 
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6. V prípade spoločných študijných programov zaručuje vysoká škola, partnerská inštitúcia 

zapájanie učiteľov pre príslušnú časť spoločného študijného programu, ktorú zabezpečuje podľa 
nasledujúcich pravidiel: 
a) Vysoká škola zaručuje pre spoločný študijný program učiteľov, ktorých kvalifikácia, 

rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, 
pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy 
vzdelávania, a ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania 
spoločného študijného programu. Ich počet a pracovná kapacita zodpovedajú počtu 
študentov a personálnej náročnosti vzdelávacích činností. 

b) Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich spoločný študijný program je minimálne 
o stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho ukončením. Od tejto požiadavky je možné 
upustiť v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä lektori cudzích jazykov, učitelia 
zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a doktorandi. 

c) Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované vysokoškolskými učiteľmi 
vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom 
študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. 

d) V spoločných študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové 
študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými 
odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe, a ktorí pôsobia 
na vysokej škole, partnerskej inštitúcii na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší 
pracovný čas. Na základe uvedeného je  zaručená udržateľnosť personálneho 
zabezpečenia profilových predmetov spoločného študijného programu z hľadiska vekovej 
štruktúry učiteľov. 

e) Vysoká škola, partnerská inštitúcia má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie 
a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality spoločného 
študijného programu alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu 
a zabezpečuje profilový predmet. Táto osoba pôsobí vo funkcii profesora v príslušnom 
študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas, ak ide o bakalársky študijný 
program, pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta v príslušnom študijnom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Táto osoba zároveň nenesie hlavnú 
zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu na 
inej vysokej škole v Slovenskej republike. Jedna osoba môže niesť hlavnú zodpovednosť za 
uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality najviac troch študijných programov. 

f) Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú 
činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v problematike odborného 
a tematického zamerania vedených prác. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby vo funkcii 
profesora alebo vo funkcii docenta alebo inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii 
zmluvne spolupracujúcej pri zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s vysokou 
školou, partnerskou inštitúciou. 

g) Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne 
zručnosti a prenositeľné spôsobilosti. 

 

7. Zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) v zmysle 
„Dodatoku č.01 k štandardom pre študijný program“ sa na posudzovanie spoločných študijných 
programov primerane vzťahujú požiadavky uvedené v čl. 2 až 11 Štandardov pre študijný 
program SAAVŠ. Na splnenie požiadavky preukazovania úrovne tvorivej činnosti v čl. 7 ods. 1 
Štandardov pre študijný program SAAVŠ vysoká škola zabezpečujúca príslušnú časť 
spoločného študijného programu predkladá 15 výstupov učiteľov zabezpečujúcich profilové 
predmety v príslušnej časti spoločného študijného programu. 
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Článok 3 
Odporúčania pre spoločné študijné programy 

 
1. Vytváranie spoločných študijných programov sa riadi najmä posúdením: 

a) Vysokej školy, partnerskej inštitúcie ako renomovanej vzdelávacej a/alebo vedecko-
výskumnej inštitúcia vo svojej domovskej krajine, kde je registrovaná. Renomovaná 
inštitúcia sa preukazuje akreditáciou vo svojej domovskej krajine v zmysle príslušných 
právnych predpisov a/alebo podmienok akreditácie vo svojej domovskej krajine, resp. má 
certifikovaný/akreditovaný vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania.  

b) Vysokej školy, partnerskej inštitúcie  a samotného spoločného študijného programu, ktorý 
sa vytvára s partnerom/partnermi, s ktorým/ktorými existuje dlhoročná preukázateľne 
trvajúca spolupráca v písomnej podobe, ktorá má formu dohody v trvaní minimálne 3 roky. 

c) Súladu zamerania spoločného študijného programu s dlhodobým zámerom univerzity 
a/alebo fakulty, ako aj partnerskej inštitúcie/partnerských inštitúcií. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto smernica bola prerokovaná Akademickým senátom UNIZA dňa 7. 2. 2022. 
2. Táto smernica bola schválená Vedeckou radou UNIZA 17. 2. 2022. 
3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia. 

 
 
V Žiline dňa 17. 2. 2022 
 
 
                                                                                   prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.  
                                                                                                         rektor 


