
Katalóg predmetov  
na SPU v Nitre 



Kreditový systém ECTS 

• Na SPU v Nitre zavedený od akademického 
roka 2001/2002 

• Učebné plány boli zosúladené s ECTS 
systémom a jednotlivé predmety získali 
kreditovú hodnotu 

• Od roku 2011 je ECTS katalóg predmetov 
prístupný aj prostredníctvom Univerzitného 
informačného systému 



Vznik katalógu predmetov 

• 2001 – vznikol prvý katalóg predmetov ECTS pod 
vedením univerzitného koordinátora ECTS Prof. 
Ing . Jozefa Ballu, CSc. 

• 2010 – SPU v Nitre ako prvá zo slovenských 
univerzít získala od Európskej komisie ocenenie 
ECTS Label za dôsledné uplatňovanie Európskeho 
systému prenosu kreditov na roky 2010-2013 

• 2013 - opätovne priznané ocenenie ECTS Label a 
súčasne aj ďalšie medzinárodné ocenenie 
Diploma Supplement Label (DS Label) na roky 
2013 – 2016 



Tvorba katalógu predmetov 

• Kancelária zahraničných vzťahov (KZVaMVP) 
každoročne vyzve fakulty na aktualizovanie 
jednotlivých predmetov 

• Prodekan pre vzdelávanie spolu so študijným 
oddelením príslušnej fakulty pripraví materiály na 
zapracovanie 

• Fakultní integrátori zrealizujú aktualizáciu verzie v 
slovenskom aj anglickom jazyku v Univerzitnom 
informačnom systéme 

• Zverejnené informácie sú verejne prístupné a 
obsahujú zoznam predmetov s ich opisom a 
určením stupňa štúdia, sylaby, mená vyučujúcich 
a skúšajúcich (informačný list) 

 



Tvorba katalógu predmetov 

• Podstatnou informáciou je vyučovací jazyk 
• Informácie sú dostupné tak v slovenskej ako aj v 

anglickej jazykovej verzii 
• Fakultní koordinátori programu Erasmus+ 

zapracujú aktualizácie aj do tabuľky, ktorú 
pripraví KZVaMVP a zverejní ju na webovej 
stránke univerzity vo forme stručného prehľadu – 
v slovenskom aj v anglickom jazyku 

• Tabuľka s linkom na online katalóg predmetov je 
následne zaslaná našim zahraničným partnerom a 
napokon aj študentom vybraným na mobilitu 

 
 



Prax spojená s katalógom 
predmetov 

• Prichádzajúci študent má možnosť si z 
ponúkaného katalógu vybrať predmety podľa 
svojej potreby a navoliť si ich do Zmluvy o štúdiu 

• Podľa potreby a možností si ich môže zmeniť a 
využiť asistenciu KZVaMVP ako aj fakultných 
koordinátorov, keď si predmety nevie sám navoliť 

• V prípade mimoeurópskych študentov z univerzít, 
ktoré nepracujú s ECTS systémom, sa vždy hľadá 
riešenie na korektné uznanie predmetov a 
kreditov 

 



Prax spojená s katalógom 
predmetov 

http://www.uniag.sk/en/course-catalogue/ 
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Prax spojená s katalógom 
predmetov 



Prax spojená s katalógom 
predmetov 

http://is.uniag.sk/katalog/index.pl?jak=dle_jmena;lang=en 
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Prax spojená s katalógom 
predmetov 



Ďalšie informácie pre 
študentov 

http://www.uniag.sk/en/practical-information-for-exchange-students/ 
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Ďakujem za pozornosť! 
 

eva.trabalikova@uniag.sk 
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