Vzdelávací program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Časté otázky


Aký je minimálny počet účastníkov vzdelávacieho programu, aby sa vzdelávací
program otvoril?

Minimálny počet účastníkov na otvorenie vzdelávacieho programu učiteľstvo
anglického jazyka a literatúry je 12.


Zaplatil/zaplatila som finančnú úhradu za vzdelávací program, vzdelávací program
sa však napokon neotvoril z kapacitných dôvodov (nedostatočný počet prihlásených) –
budú mi peniaze vrátené?

Áno. Ak sa vzdelávací program neotvorí z kapacitných dôvodov (nedostatočný
počet prihlásených), suma, ktorú prihlásený účastník uhradil poskytovateľovi
vzdelávania, mu bude vrátená.


Čo v prípade, ak sa na vzdelávací program prihlási veľký počet záujemcov? Môže byť
počet prijatých kapacitne obmedzený?

Áno. Pri veľkom počte prihlásených záujemcov môže poskytovateľ vzdelávania
počet prijatých uchádzačov obmedziť z kapacitných dôvodov.


Ako budem vedieť, či je alebo nie je moja prihláška na vzdelávací program
akceptovaná?

O zaradení alebo nezaradení uchádzača na vzdelávací program bude uchádzač
informovaný písomne.


Bol/bola som písomne informovaný/informovaná o zaradení na vzdelávací program.
Dokedy mám zaplatiť za prvú časť (semester) vzdelávacieho programu?

Uchádzač, ktorý obdrží potvrdenie o zaradení na vzdelávací program, zaplatí
stanovenú výšku úhrady a na študijné oddelenie fakulty predloží potvrdenie
o zaplatení úhrady najneskôr týždeň pred začiatkom vzdelávacieho programu. Číslo
účtu, na ktoré sa poplatok uhrádza, dostane uchádzač v písomnom potvrdení
o zaradení prihlášky na vzdelávací program.


Dokedy mám zaplatiť za ďalšie časti (semestre) vzdelávacieho programu? A čo sa
stane, ak príslušnú sumu nezaplatím?

Uchádzač uhrádza sumu za každú príslušnú časť (semester) a predkladá potvrdenie
o zaplatení na študijné oddelenie vždy najneskôr týždeň pred začiatkom príslušnej
časti (semestra) vzdelávacieho programu. V prípade neuhradenia poplatku
v stanovenom termíne, bude účastník vzdelávacieho programu vyradený zo
vzdelávacieho programu.



Rozhodol/rozhodla som sa vzdelávací program zanechať. Bude mi vrátená suma,
ktorú som už za vzdelávací program zaplatil/zaplatila?

Nie, zaplatená suma sa nevracia.
Pozitívom rozčlenenia platby za jednotlivé časti (semestre) štúdia je v tom, že
účastník vzdelávania neplatí naraz celú sumu za celý vzdelávací program, ale platí
sumu vzťahujúcu sa k tej časti (k semestru), ktorú aktuálne absolvuváva. Ak sa teda
rozhodne vzdelávací program zanechať, sumu za ďalšie časti (semestre), ktoré už
z dôvodu zanechania štúdia neabsolvuje, neplatí.
Kedy sa vzdelávací program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry bude uskutočňovať?
Vzdelávací program sa uskutočňuje v piatky (od 14:00 do 18:00) a v soboty (od 9:00
do 13:00). Presný rozpis predmetov a dní, v ktorých sa budú vyučovať v danom
semestri dostanú účastníci vždy na začiatku semestra. Bude to približne 8 – 9 dní za
semester.


Ako dlho trvá vzdelávací program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry?

Vzdelávací program trvá 36 mesiacov a je rozdelený do šiestich častí (šiestich
semestrov, ktoré sa realizujú v troch akademických rokoch), v rámci ktorých
účastníci vzdelávania absolvujú predmety v celkovom rozsahu 255 hodín
prezenčnou formou. Po úspešnom absolvovaní všetkých predmetov, ktoré tvoria
študijný plán vzdelávacieho programu, účastník vzdelávania ukončí program
obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou.


Musím vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania ukončiť v stanovenom čase?

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní (§ 11 ods. 12) sa
kontinuálne vzdelávanie ukončí najneskôr v lehote trvania príslušného druhu
kontinuálneho vzdelávania.


Vzdelávací program sa uskutočňuje prezenčnou formou. Musím absolvovať všetky
vyučovacie hodiny?

Účasť nemusí byť stopercentná – nesmie však klesnúť pod hranicu osemdesiatich
percent. V prípade, ak účastník vzdelávania absolvuje menej ako osemdesiat percent
z prezenčnej formy, nemôže vzdelávací program úspešne ukončiť.


Musím mať predmety príslušnej časti štúdia (príslušného semestra) absolvované
v danej časti štúdia alebo si ich môžem preniesť do ďalšej časti štúdia?

Predmety sa uzatvárajú skúškou v danej časti štúdia v termínoch vypísaných
vyučujúcimi jednotlivých predmetov a podľa ich pokynov – najneskôr však do 30.
augusta v príslušnom akademickom roku, v ktorom sa časti štúdia (semestre)
realizujú: skúšku si teda nie je možné preniesť do ďalšieho akademického roka. V
prípade poslednej časti štúdia musia byť predmety uzavreté najneskôr dva týždne
pred konaním záverečnej skúšky.



Čo sa stane, ak na skúške z istého predmetu nie som úspešný? Môžem ísť na opravný
termín? Koľko termínov mám k dispozícii?

Pokiaľ účastník vzdelávania neabsolvuje skúšku z istého predmetu v rámci prvého
termínu úspešne, má možnosť ísť na prvý opravný termín. Ak nie je úspešný ani na
tomto termíne, môže využiť druhý opravný termín. Celkovo teda môže využiť tri
termíny skúšky.


Čo sa stane, ak na termínoch skúšky nie som úspešný?

Ak účastník vzdelávania nie je úspešný na žiadnom z termínov, ktoré má
k dispozícii, je vylúčený zo vzdelávacieho programu.


Nebol/nebola som úspešný/úspešná na záverečnej skúške. Môžem vykonať opravnú
záverečnú skúšku?

Áno. Ak účastník vzdelávania nie je na záverečnej skúške úspešný (hodnotenie Fx),
môže vykonať opravnú záverečnú skúšku. Vykonať opravnú záverečnú skúšku
možno len raz.


Vzdelávací program neukončím – môžem napriek tomu získať aspoň istú časť
z kreditov?

Nie. Kredity sa získavajú až po celkovom úspešnom ukončení vzdelávacieho
programu. Nie je možné prideliť pomernú časť kreditov za absolvovanie len istej
časti vzdelávacieho programu.


Vzdelávací program učiteľtvo anglického jazyka a literatúry som úspešne
ukončil/ukončila. Čo dostanem ako potvrdenie jeho absolvovania?

Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania. V rámci osvedčenia o ukončení
kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. sa
uvádza aj počet kreditov, ktoré absolvent vzdelávacieho programu získava a súčasne
sa osvedčením potvrdzuje, že absolvent vzdelávacieho programu si absolvovaním
programu doplnil kvalifikačný predpoklad na vyučovanie anglického jazyka
a literatúry.


Kde sa vzdelávací program uskutočňuje?

Vzdelávací program sa uskutočňuje v moderných priestoroch Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Učebne sú štandardne vybavené keramickou
tabuľou, dataprojektorom, nástenným motorickým plátnom, LCD obrazovkou
a systémom domáceho kina s ozvučením. Vstup do moderných učební fakulty je na
čipové karty vysokoškolských pedagógov. Celá fakulta predstavuje zónu voľného
prístupu na internet (Wi‑Fi).



Ako sa dostanem zo železničnej stanice v Ružomberku na FF KU?

Môžete využiť mestskú autobusovú dopravu – autobusy č. 1, 3, 4, ktoré stoja na
zastávke Katolícka univerzita. Poznávacie znamenie: KU je blízko hypermarketu
Tesco a čerpacej stanice Shell.


Kto sa môže prihlásiť na vzdelávací program učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry?

Vzdelávací program je určený pre učiteľov druhého stupňa základných škôl
a učiteľov stredných škôl.


V prihláške mám vyplniť kolonky kategória a podkategória pedagogického
zamestnanca – podľa čoho mám pri vypĺňaní týchto koloniek postupovať?

Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 12 a 13 uvedeného
zákona sú vymenované jednotlivé kategórie a podkategórie.
Pre vzdelávací program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry do úvahy
prichádza:
kategória: učiteľ
podkategórie: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej
školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie,
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)


Riaditeľ mi na prihláške nepotvrdil údaje. Môžem sa na vzdelávací program
prihlásiť? // Aktuálne nie som v pracovnom pomere. Môžem sa na vzdelávací
program prihlásiť?

Áno. V takýchto prípadoch však uchádzač musí predložiť úradne overené kópie
o získanom vzdelaní – vysokoškolský diplom a vysvedčenie.


Mám záujem o ďalšie informácie, na koho sa môžem obrátiť?
Na študijné oddelenie (kontaktná osoba: pani H. Grellnethová;
studijne@ff.ku.sk, hana.grellnethova@ff.ku.sk, tel.: 044 43 22 708)
Na katedru anglického jazyka a literatúry (kontaktná osoba: Janka
Kaščáková, PhD.; kascakova@ff.ku.sk)

