VŠEOBECNÉ PODMIENKY MAGISTERSKÉHO
ŠTÚDIA





získať 120 kreditov aj vrátanie kreditov za štátne skúšky,
absolvovať všetky povinné predmety,
absolvovať minimálny počet povinne voliteľných predmetov,
absolvovať všetky predpísané štátne skúšky a obhajobu diplomovej
práce.

Štandardná dĺžka štúdia pre magisterský študijný program sú dva roky.
Štúdium nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku o viac než dva roky, v opačnom prípade
sa študent vylučuje zo štúdia.
V prvom roku štúdia musí študent absolvovať predmety v min. počte kreditov 40,
pričom najnižší počet kreditov za semester je 15. V 2. ročníku táto podmienka neplatí.
Nesplnenie ktorejkoľvek z vyššie zmienených podmienok má za následok vylúčenie zo
štúdia.
Ak ste druhák a v minulom akademickom roku z niektorého povinného predmetu
dostali FX, musíte ho tento rok opakovať. POZOR! Opätovné získanie FX z toho
istého povinného predmetu má za následok vylúčenie zo štúdia.
Ak ste druhák a opakujete povinný predmet s následnosťou, predlžujete si
štandardnú dĺžku štúdia a po druhom roku štúdia Vám vznikne povinnosť platenia za
štúdium.
V prípade, že ste druhák a z konkrétneho povinne voliteľného predmetu ste dostali
v minulom roku FX, môžete (ale nemusíte) si ho tento rok znova zapísať, ale POZOR!
Ak za ten istý povinne voliteľný predmet dostanete aj tento rok FX, ste vylúčení zo
štúdia.
Študenti Audiovizuálnych štúdií a Vizuálnych efektov sú povinní počas celého MGR.
štúdia zapísať si minimálne 6 jednosemestrálnych povinne voliteľných predmetov.
Minimálny počet kreditov za PV predmety je 12.
Študenti ostatných št. programov a plánov sú povinní počas MGR. štúdia zapísať si a
absolvovať počas celého MGR. štúdia minimálne štyri jednosemestrálne povinne
voliteľné predmety. Minimálny počet kreditov za PV predmety je 8.
Neabsolvovaním výberového predmetu Vám nevzniká povinnosť ho opakovať, alebo
ho nahradiť iným.
Školská dochádzka: Minimálna dochádzka na predmet: 70 % / Ak ospravedlnená
neúčasť prekročí 30% hodnotu, pedagóg určí náhradné riešenie na osvojenie učiva
formou seminárnych prác, či písomných testov. / Väčšia ako 60 % neúčasť na výučbe
predmetu sa považuje za neabsolvovanie predmetu a hodnotí sa automaticky
známkou FX.
Skúšky: Bežný predmet (povinný, povinne voliteľný a výberový) má riadny termín
skúšky a dva opravné termíny. Predmet štátnej skúšky má riadny termín a iba jeden

opravný. V prípade, že v riadnom aj opravnom termíne dostane z predmetu štátnej
skúšky FX, ste vylúčený zo štúdia.
Napĺňanie podmienok študijného programu je Vašou zodpovednosťou. Je vo Vašom
vlastnom záujme sledovať si, či máte dostatočné počty kreditov, dosť absolvovaný
povinne voliteľných predmetov, a pod.. Ostatné podmienky vrátane podmienok pre
absolvovanie štátnych skúšok nájdete v Študijnom poriadku FTF VŠMU, ktorý si
preštudujte a riaďte sa nimi: Študijný poriadok
Počas štúdia sa riaďte časovou organizáciou akademického roka 2017/18, kde nájdete všetky
dôležité termíny: http://ftf.vsmu.sk/wpcontent/uploads/sites/3/2016/12/%C4%8Casov%C3%A1-organiz%C3%A1cia-FTF-201718_uprava-1.pdf

