Informácie k zápisom na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ):
Zápis do 1. ročníka DPŠ:
Pred zápisom do 1. ročníka pre študentov denného štúdia je potrebné dôkladne sa oboznámiť
so študijnými plánmi DPŠ, kde pri každom študijnom programe je presne definovaný rok
denného štúdia, od ktorého je možné prihlásiť sa na DPŠ. Študijné plány DPŠ sú umiestnené
na nástenke pri miestnosti č. 121, resp. na webe HTF VŠMU v časti Doplňujúce pedagogické
štúdium (http://htf.vsmu.sk/studium/doplnujuce-pedagogicke-studium/).
Študent je povinný dodržať harmonogram študijných plánov – výnimky nie sú možné.
Študent sa môže prihlásiť DPŠ len v tom študijnom programe, v ktorom súbežne prebieha
jeho odborné denné štúdium (t.j. študent spevu sa prihlasuje len na študijný program DPŠ
zameranom na vyučovanie spevu a pod.)
Prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium sa uskutočňuje bez prijímacieho konania
splnením nasledujúcich podmienok:
a) vyplnením prihlášky na DPŠ
b) vyplnením evidenčného listu študenta DPŠ
c) vyplnením výkazu o zapísaných predmetoch a skúškach DPŠ – zapisujú sa všetky
predmety 1. ročníka DPŠ podľa študijných plánov DPŠ
d) uhradením poplatku (informácia o výške poplatku a čísle bankového účtu je uvedená
v Interných predpisoch DPŠ pre každý odbor zvlášť!)
Prihlášku na DPŠ, vyplnený evidenčný list, výkaz predmetov a kópiu dokladu o uhradení
poplatku je potrebné fyzicky odovzdať na študijnom oddelení HTF VŠMU do 18. 9. 2017
(tzn. v deň zápisu na DPŠ). Príslušné tlačivá sú k dispozícii v predsieni dekanátu HTF pred
študijným oddelením, resp. na web stránke HTF: http://htf.vsmu.sk/studium/doplnujucepedagogicke-studium/.
Elektronický zápis predmetov 1. ročníka DPŠ do AIS
Študent denného štúdia na HTF VŠMU si zapisuje elektronicky predmety DPŠ do AIS počas
riadnych zápisov na denné štúdium, kde sú vedené ako výberové predmety (s možnosťou
získania kreditov). Študent si zapíše všetky predmety, ktoré má absolvovať v prvom ročníku
DPŠ podľa študijných plánov DPŠ. Študent si môže elektronicky zapísať predmety DPŠ
do AIS, len ak sa riadne prihlási v danom akademickom roku na DPŠ na študijnom
oddelení HTF VŠMU podľa vyššie uvedených podmienok! V prípade, ak si študent zapíše
do AIS predmety DPŠ a neprihlási sa na DPŠ, ide o neplatný zápis – študent sa vystavuje
príslušným postihom vyplývajúcich so Študijného poriadku HTF VŠMU a Interných
predpisov DPŠ.

Zápis do 2. a 3. ročníku DPŠ:
Študenti, ktorí pokračujú v 2., resp. 3. ročníku DPŠ sú povinní predmety DPŠ každoročne
zaregistrovať nasledujúcim spôsobom v elektronickej aj písomnej forme:
1. elektronicky – predmety DPŠ sa zapisujú do AIS, kde sú vedené ako výberové
predmety (s možnosťou získania kreditov). Študent si zapíše všetky predmety, ktoré
má absolvovať v danom ročníku DPŠ podľa študijných plánov DPŠ už počas zápisov
do ročníka denného štúdia na HTF VŠMU.
2. odovzdaním riadne vypísaného Výkazu predmetov DPŠ na študijnom oddelení
v dňoch určených harmonogramom akademického roka 2017/2018 - 14.09.2017 a
18.09.2017 od 09.00 hod. do 12.00 hod. Študent si do výkazu zapisuje všetky
predmety, ktoré má absolvovať v danom ročníku DPŠ podľa študijných plánov DPŠ.
Posledný deň na odovzdanie vyplnených výkazov je 18.09.2017 od 09.00 hod. do 12.00 hod.
Pozn. Žiadame študentov, aby sa neinformovali na doplňujúce pedagogické štúdium na
študijnom oddelení počas zápisov, nakoľko sa tejto agende z časových dôvodov nie je možné
po tieto dni venovať. Kompletné informácie k DPŠ sa nachádzajú na jednotlivých odkazoch
internetovej stránky: http://htf.vsmu.sk/studium/doplnujuce-pedagogicke-studium/
Na informácie k DPŠ, ktoré nie je možné dohľadať v Interných predpisoch a študijných
plánoch DPŠ, je možné obrátiť sa na študijného poradcu príslušnej katedry, alebo na
koordinátora DPŠ doc. Františka Perglera, ArtD., e-mail: pergler@vsmu.sk.
Žiadosti o uznanie absolvovaných predmetov z Bc. alebo Mgr. štúdia a ich započítanie do
súboru predmetov DPŠ sa podávajú každoročne v septembri prodekanovi pre štúdium.
V prípade odchodu študenta na Erasmus odporúčame podať žiadosť o prerušenie DPŠ na 1
rok. V ojedinelých prípadoch (odchod na Erasmus len počas ZS) je možné požiadať o
individuálny študijný plán, pričom s každým vyučujúcim je potrebné osobitne dohodnúť
náhradné plnenie študijného plánu (v prípade predmetu vyučovacia prax musí náhradné
plnenie zahŕňať minimálne 3-týždňové absolvovanie vyučovacej praxe v zhustenej forme).

