


 


SYSTÉM VYSOKÉHO ŠKOLSTVA
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Všeobecné požiadavky na prijatie na štúdium na vysokej škole spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky po absolvovaní spravidla 13, výnimočne 12 rokov štúdia.
Vysoké školy  spravidla organizujú aj prijímaciu skúšku.
Štúdium na vysokých školách
Vysoké školy poskytujú študijné programy troch stupňov:
1.	Bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).
2.	Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program. Štúdium trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.
3.	Doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. 
Vysoké školy udeľujú absolventom tieto akademické tituly:
1.	Stupeň
bakalár (Bc.).
2.	stupeň
- magister (Mgr.), v oblasti umenia magister umenia (Mgr. art.),
- inžinier (Ing.) v technických, poľnohospodárskych a ekonomických oblastiach inžinierskych programov,
- inžinier architekt (Ing. arch.) v oblasti architektúry a urbanizmu,
- doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) v oblasti všeobecného humánneho lekárstva,
- doktor zubného lekárstva (MDDr.) v oblasti zubného humánneho lekárstva,
- doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.) v oblasti veterinárneho lekárstva.
3.	stupeň
- doktor -philosophiae doctor (PhD.),
 -doktor umenia -artis doctor (ArtD.),
- licenciát teológie (ThLic.) po prvej ucelenej časti doktorandského štúdia v oblasti katolíckej teológie.
Rigorózne skúšky
Absolventi s akademickým titulom magister môžu vykonať rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej úspešnom vykonaní vysoké školy udeľujú tieto akademické tituly:
- doktor prírodných vied (RNDr.) v prírodovedných študijných programoch,
- doktor farmácie (PharmDr.) vo farmaceutických študijných programoch,
- doktor filozofie (PhDr.) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch,
- doktor práv (JUDr.) v právnických študijných programoch,
- doktor pedagogiky (PaedDr.) v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch,
- doktor teológie (ThDr.) v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie.
Kreditový systém (od akademického roku 2002/2003) 
Štandardná  záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov.
Hodnotenie známkou podľa tohto systému rozlišuje šesť klasifikačných stupňov:
- A ( výborne)           = 1 (vynikajúce výsledky)
- B ( veľmi dobre)     = 1,5   (nadpriemerné výsledky)
- C ( dobre)              = 2      (priemerné výsledky)
- D (uspokojivo)       = 2,5    (prijateľné výsledky)
- E (dostatočne )          = 3       (výsledky spĺňajú iba minimálne  kritériá)
- FX (nedostatočne )  = 4       (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá)
Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov.
HIGHER EDUCATION SYSTEM
IN THE SLOVAK REPUBLIC
The general prerequisite for admission to higher education study is  secondary school-leaving certificate (vysvedčenie o maturitnej skúške) issued after passing the secondary school-leaving examination taken upon completing 13, exceptionally 12 years of study.
Higher education institutions organise as a rule the admission examination.
Study in higher education institutions
Higher education institutions provide the study programmes at three levels:
The Bachelor’s study programme which takes three years at least and four years at most (architecture, fine art and design).
The Magister‘s, Engineer‘s and Doctor’s study programme. The study takes one year at least and four years at most so that the standard length of study according to the Bachelor’s study programme and the continuing study programme of the second level  in the same or relative field of study represented in   total five years at least. It may be also carried out as a continuous study connecting the first and second level of higher education.
In this case the standard length of study is four years at least and six years at most.
The PhD. study programme. The standard length in full-time form is three years at least and four years at most, in part-time five years.
Higher education institutions award the following academic degrees:
1st level
bakalár (Bc. ).
2nd level
- magister (Mgr.), in the field of art magister umenia (Mgr. art.),
- inžinier (Ing.) in  technical, agricultural and economic fields of Engineer’s programmes,
- inžinier architekt (Ing. arch.) in the field of architecture and town-planning,
- doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) in the field of general humane medicine,
- doktor zubného lekárstva (MDDr.) in the field of dentist humane medicine,
- doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.) in the field of veterinary medicine.
3rd level
- doktor -philosophiae doctor (PhD.),
- doktor umenia- artis doctor (ArtD.),
- licenciát teológie (ThLic.) after completing the first comprehensive part of the PhD. study in the field of catholic theology.
Examina rigorosa
The holders of the academic degree of  magister may take examina rigorosa, which includes also the defence of a rigorosa thesis. After its successful completing the higher education institutions award the following academic degrees:
- doktor prírodných vied (RNDr.) in natural science study programmes,
- doktor farmácie (PharmDr.) in pharmacy study programmes,
- doktor filozofie (PhDr.) in social science and art science study programmes,
- doktor práv (JUDr.) in law study programmes,
- doktor pedagogiky (PaedDr.) in teacher training and sports study programmes,
- doktor teológie (ThDr.) in theological study programmes except for the study programmes in the field of Catholic Theology.
Credit system (since Academic year 2002/2003) 
The standard load of the student for the entire academic year is expressed by number of 60 credits, for semester 30 credits and for trimester 20 credits.
The grading is on a scale of A-FX:
- A   (excellent)            = 1  (able achievements)
- B    (very good)          = 1,5 (above-average achievements)
- C    (good)                   = 2    (average achievements)
- D    (laudable)            = 2,5  (acceptable achievements)
- E    (satisfactory)        = 3     (achievements fulfil  only  the minimum criteria)
- FX (unsatisfactory)    = 4     (achievements do not fulfil even the minimum criteria )
The higher education institution or faculty, if the study programme is carried out at the faculty, may at selected subjects decide not to assess students by marks but to set instead the other criteria for their successful completion as a condition for accumulation of credits.

Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období  sa používa vážený študijný priemer. Vypočítava sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú. 
Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Skladá sa z dvoch semestrov  (zimného a letného) alebo z troch trimestrov. Organizácia akademického roka je stanovená štatútom fakulty alebo štatútom vysokej školy, v prípade, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.

Zoznam vysokých škôl (2012/2013) k 1. 9. 2012
List of higher education institutions (2012/2013) to 1. 9. 2012

Verejné vysoké školy: / Public higher education institutions:
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho v Komárne

Štátne vysoké školy: / State higher education institutions:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súkromné vysoké školy: / Private higher education institutions:
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
 


For assessment of overall study achievements of the student  in a determined period a weighed study mean  is used. It is calculated in such a way that in the assessment period the products of number of the credits and numerical assessment are summed up for all subjects ascribed to students and the result is divided by total number of credits achieved by the student during the given period.  For the subjects which the student enlisted for and did not complete mark 4 is added up to the weighed mean. The subjects which are not evaluated by a mark are not included in calculation of the weighed study mean.
The Academic year starts on September 1 of the current year and ends on August 31 of the following year. It is composed of two semesters (winter and summer) or from three trimesters. The organisation of academic year is set by the statute of the faculty or statute of the higher education institution, if the higher education institution is not divided into faculties.

Systém vysokého školstva v Slovenskej republike v grafe
Higher Education System in the Slovak Republic in the graph
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Počet rokov štúdia: / Nuber of years of study:








12 - 13
Úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
Secondary education giving access to higher education
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