Verifikovanie získaných vedomostí a zručností študentov
prostredníctvom štátnej skúšky

Posudzovanie získaných vedomostí a zručností z edukačného procesu a odborných
praxí jednotlivých stupňov štúdia sa uskutočňuje prostredníctvom skúšok v priebehu
akademických

rokov.

Forma

osvojenia

si

vedomostí,

zručností

a kompetencií

v jednotlivých predmetoch je určená informačným listom a študijným plánom, overenie
vykonávajú vyučujúci v stanovenom skúšobnom termíne (jednotlivé semestre). Po splnení
podmienok t. j. získaných kreditov počas štúdia za jednotlivé akademické roky v zmysle
legislatívy pristupuje študent k vykonaniu štátnej skúšky.
Štátnou skúškou sa verifikujú získané a osvojené vedomosti a poznatky, intelektové
schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré budú absolventi kreatívne rozvíjať a zmysluplne
uplatňovať v praxi a ich pripravenosť na výkon povolania. Štátna skúška pozostáva
z dvoch častí. Vypracovanie a obhajoba záverečnej práce, ktorou sa overujú vedomosti,
zručnosti a kompetentnosti získane štúdiom a spôsobilosť používať ich pri riešení úloh
a konkrétnych problémov v danom študijnom odbore následne v praxi. Druhou časťou je
ústna skúška z predpísaných predmetov alebo kolokviálna rozprava.
Priebeh štátnej skúšky upravuje Študijný poriadok VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava,
nasledovne:
Článok 18
Štátne skúšky
1) Každý študijný program musí ako
absolvovanie

jednu z podmienok na jeho úspešné

obsahovať vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok.

Štátnu skúšku v riadnom termíne, určenom harmonogramom štúdia, môže
absolvovať študent, ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia
splnil povinnosti stanovené v študijnom programe.
2) Študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže požiadať o zmenu
termínu štátnej skúšky. Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške alebo na nej
nevyhovel, môže ju vykonať v najbližšom náhradnom (opravnom) termíne. Študent
opakuje len tú časť štátnej skúšky, z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom
nedostatočne (FX).

4) Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov.
Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie
skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom
zasadnutí skúšobnej komisie.
5) Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo
funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou
radou.
6) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb
oprávnených skúšať podľa odseku 4 pre študijné programy uskutočňované na
vysokej škole rektor.
Článok 19
Záverečná práca
1) Záverečná práca je bakalárska práca, diplomová práca alebo dizertačná práca. K
štátnym skúškam patrí aj obhajoba záverečnej práce. Bakalárskou prácou a
diplomovou prácou má študent preukázať spôsobilosť tvorivo pracovať v študijnom
odbore, v rámci ktorého absolvoval študijný program. Obhajobou dizertačnej práce
sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť.
2) Študent je povinný zvoliť si tému diplomovej alebo záverečnej práce najneskôr do
konca zimného semestra predposledného akademického roka svojho štúdia a
odovzdať ju do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka.
3) Úspešná obhajoba bakalárskej práce a diplomovej práce je podmienkou účasti
študenta na ostatných súčastiach štátnej skúšky.
Článok 20
Celkové hodnotenie štúdia
1) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností
predpísaných študijným programom a úspešnom absolvovaní štátnej skúšky, a to
stupňami:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel.

2) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný
priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1,5 a z obhajoby záverečnej práce, resp.
diplomovej práce a zo všetkých častí štátnej skúšky bol klasifikovaný stupňom A
(1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1,5) a nesmie mať
hodnotenie C, D, E a FX počas celej dĺžky štúdia. V ostatných prípadoch sa študent
hodnotí stupňom „prospel“.
3) Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena
rektora vysokej školy.
Vysoká škola monitoruje úspešnosť absolventov v rámci pracovného uplatnenia
a to prostredníctvom interného prieskumu u študentov na zameraného na využiteľnosť
získaných vedomostí v praxi, hodnotenie obsahu vzdelávania a v nemalej miere využíva
štatistické informácie a výstupy univerzitných rankingov a raitingov (ARRA).

