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Názov vysokej školy:
Sídlo vysokej školy:
Identifikačné číslo vysokej školy:
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Trnavská univerzita v Trnave
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318 25 249
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Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného
programu:
Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania
Dátum schválenia študijného programu alebo
úpravy študijného programu:
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
Odkaz na výsledky ostatného periodického
hodnotenia študijného programu vysokou školou:
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti
o akreditáciu študijného programu podľa § 30
zákona č. 269/2018 Z. z.:
1. Základné údaje o študijnom programe
Názov študijného programu a číslo podľa registra
študijných programov:
Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód
stupňa vzdelávania:
Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:
Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa
absolvovaním študijného programu získa
vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch
študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním
študijného programu získa vysokoškolské
vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov:

Klasická archeológia, 11546
Tretí stupeň štúdia, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 864
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

15. Historické vedy, ISCED FoET 2013: 0225

Typ študijného programu: akademicky
orientovaný, profesijne orientovaný;
prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s
uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský
kombinačný študijný program (s uvedením
aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský,
príprava na výkon regulovaného povolania,
spoločný študijný program, interdisciplinárne
štúdiá.
Udeľovaný akademický titul:
Forma štúdia:
Pri spoločných študijných programoch
spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré
študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej
škole (§ 54a zákona o vysokých školách):
Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program
uskutočňuje:
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických
rokoch:
Kapacita študijného programu:
- plánovaný počet študentov
- skutočný počet uchádzačov
- skutočný počet študentov.

akademicky orientovaný
Philosophiae doctor (PhD.)
externá

Nie je realizovaný ako spoločný študijný program
slovenský jazyk
4 roky
1-3
1
1

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu schopnosti študenta v čase ukončenia študijného
programu a hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent III. stupňa vysokoškolského štúdia klasickej archeológie je schopný zásadným spôsobom prispieť k rozvoju poznania
vo vednom odbore klasická archeológia. Túto svoju schopnosť preukazuje predovšetkým obhájenou dizertačnou prácou. Práca
napĺňa kritériá vedeckej monografie a absolvent ňou preukazuje, že sa orientuje v súčasnom stave bádania. Dôraz sa ale kladie
predovšetkým na vlastný vedecký prínos a na schopnosť riešiť problém v širších súvislostiach a medzinárodných reláciách. Práca
je overením korektného metodologického postupu a zvolenej metódy riešenia. Predpokladom úspešného štúdia je aj vlastná
publikačná činnosť doktoranda, vrátane výstupu v renomovaných časopisoch evidovaných v databázach Wos alebo Scopus. Pre

Povolanie, na výkon ktorých je absolvent v čase
absolvovania štúdia pripravený a potenciál
študijného programu z pohľadu uplatnenia
absolventov:
Relevantné externé zainteresované strany, ktoré
poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko
k súladu získanej kvalifikácie so sektorovošpecifickými požiadavkami na výkon povolania:

štúdium zahraničnej literatúry, výmenu vedeckých informácií a širšiu medzinárodnú spoluprácu je dôležitá znalosť najmenej
dvoch svetových jazykov ale aj ovládanie počítačovej techniky na patričnej úrovni.
Absolvent III. stupňa vysokoškolského štúdia odboru klasická archeológia má hlboké teoretické a praktické znalosti v príslušnej
špecializácii (predovšetkým podľa zvolenej témy doktorandskej práce), má schopnosť ďalšieho rastu a samostatnej tvorivej
vedeckej práce.
Okrem toho je schopný:
- riešiť zložité otázky teoretického bádania a využívať praktické skúsenosti;
- vie kriticky posúdiť okruhy aktuálnych problémov a zhodnotiť stav bádania, dokáže aplikovať metódy interdisciplinárneho
výskumu;
- dokáže na profesionálnej úrovni a samostatne viesť terénny archeologický výskum s uplatnením moderných prístrojov a
dokumentačných metód;
- dokáže dokumentovať nálezy, zaradiť ich do kultúrno-historického kontextu, identifikovať ich výpovedný potenciál a
formulovať otázky a okruhy bádania. Archeologické artefakty vie interpretovať a využiť pre syntézu skúmaného problému;
- je schopný podieľať sa na tvorivom rozvoji vlastnej vednej disciplíny, propagovať jej výsledky a šíriť jej dobré meno medzi
širokou verejnosťou.
Absolvent môže pôsobiť ako vedecký a/alebo vedecko-pedagogický pracovník na univerzitných pracoviskách i vo vedeckých
ústavoch SAV so zameraním na klasickú archeológiu, archeológiu, dejiny umenia starovekých civilizácií, staroveké dejiny. Uplatní
sa ako vedecký alebo odborný pracovník v múzeách, pamiatkových úradoch, galériách, kultúrno-vzdelávacích a osvetových
inštitúciách, v odborných redakciách a v masmediálnej oblasti. Absolvent sa môže uplatniť aj v komerčnej sfére (súkromné
spoločnosti realizujúce archeologické výskumy, cestovné kancelárie a pod.) alebo štátnej správe.
Na príprave študijného programu sa podieľali doc. P. Milo (Masarykova univerzita, Brno), doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
(Archeologický ústav SAV) a Mgr. R. Čambal, PhD. (Slovenské národné múzeum, Bratislava), čím sme získali spätnú väzbu zo
zahraničnej univerzity s podobným študijným programom a z významného akademického a muzeálneho prostredia.

3. Uplatniteľnosť
Doterajší absolventi tretieho stupňa štúdia klasickej archeológie sa úspešne presadili predovšetkým na akademických
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného a vedeckých pracoviskách (Archeologický ústav SAV, Trnavská univerzita) a v muzeálnom prostredí (i na pozícii riaditeľa –
programu:
Mestské múzeum Fiľakovo).
doc. E. Hrnčiarik; doc. L. Nováková; dr. J. Beljak – Archeologický ústav SAV v Nitre, doc. M. Daňová, Dr. M. Verčík – Univerzita
Karlova Prahe, dr. V. Tittonová - Mestské múzeum Fiľakovo, Dr. Pavol Minarčák – Podtatranské múzeum v Poprade, Dr. Kamil
Úspešní absolventi študijného programu:
Švaňa – Archeológia Zemplín, s.r.o.

Hodnotenie kvality študijného programu
zamestnávateľmi (spätná väzba):

Absolventi úspešne pôsobia v popredných archeologických vedeckých a muzeálnych inštitúciách, kde sa dokázali presadiť
v konkurencii uchádzačov z iných slovenských alebo českých univerzít.
Kvalita doktorandského študijného programu bola prerokovaná na zasadnutiach Odborovej rady dňa 06. decembra 2021,
hodnotenie programu zo strany zamestnávateľa je súčasťou priložených dokumentov.

4. Štruktúra a obsah študijného programu

Pravidlá na utváranie študijných plánov
v študijnom programe:
Odporúčaný študijný plán
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie
podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu
štúdia študijného programu a na jeho riadne
skončenie, vrátane
Podmienky pripustenia na štátne skúšky:
Pravidlá na opakovanie štúdia:
Pravidlá na predĺženie a prerušenie štúdia:
Podmienky absolvovania jednotlivých častí
študijného programu a postup študenta
v študijnom programe v štruktúre:
-počet kreditov za povinné predmety potrebných
na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti
počet kreditov za povinne voliteľné predmety
potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie
časti štúdia,

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
Pokyn dekana k úprave a zosúlaďovaniu študijných programov na FF TU v Trnave
http://ff.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/QA/qa_pokyn_dekana_18_06_2014.pdf
OŠP_klasická archeológia_denná

180 kreditov
Úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov, splnenie minimálnej požiadavky v jednotlivých skupinách PV predmetov,
odovzdanie záverečnej práce k stanovenému dátumu a získanie celkového počtu 150 kreditov pred obhajobou dizertačnej práce.
Študent po inom spôsobe ukončenia ako je absolvovanie štúdia, môže opätovne podať prihlášku na štúdium.
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf

89 kreditov

77 kreditov

počet kreditov za výberové predmety
potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie
časti štúdia,
počet kreditov potrebných na skončenie
štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a
za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský
kombinačný študijný program, alebo
prekladateľský kombinačný študijný program,
počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu
záverečnej práce potrebných na riadne skončenie
štúdia,
počet kreditov za odbornú prax potrebných na
riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,
počet kreditov potrebných na riadne
skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za
projektovú prácu s uvedením príslušných
predmetov v inžinierskych študijných programoch,
počet kreditov potrebných na riadne
skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za
umelecké výkony okrem záverečnej práce v
umeleckých študijných programoch.
Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania
a hodnotenie študentov a možnosti opravných
postupov voči tomuto hodnoteniu:

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia:
Zoznam tém záverečných prác študijného
programu:

14 kreditov

Nejde o pedagogický program

30 kreditov
26 kreditov

Nejde o inžiniersky program

Nejde o umelecký program
Podmienky a pravidlá pre úspešný priebeh štúdia a jeho absolvovanie, podmienky pre absolvovanie štátnych skúšok, ako aj
ďalšie podmienky a pravidlá pre riešenie situácií súvisiacich so štúdiom sú zadefinované v študijných poriadkoch univerzity a
fakúlt: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf
Podmienky a pravidlá pre na uznávanie výsledkov predchádzajúceho štúdia sú zadefinované v študijných poriadkoch univerzity a
fakúlt: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf
Zoznam tém je pravidelne zverejňovaný na webovej stránke fakulty ako aj na stránkach katedry v sekcii aktuality.
http://ff.truni.sk/klasicka-archeologia
http://ff.truni.sk/oznamy/temy-vypisanych-dizertacnych-prac-v-akademickom-roku-20222023

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní,
obhajobe a hodnotení záverečných prác
v študijnom programe:

Možnosti a postupy účasti na mobilitách
študentov:

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky
a vyvodzovania dôsledkov:

Pravidlá pre zadávanie, oponovanie, obhajobu a hodnotenie záverečných prác sú zadefinované v študijných poriadkoch
univerzity a fakúlt: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf
Pravidlá pre spracovanie záverečnej práce sú súčasťou smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave o bibliografickej
registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných
prác https://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/ezp/ezp_smernica_o_bibliografii.pdf
Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality,
sprístupňovaní,uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
Požiadavkou na dizertačnú prácu je, aby jej výsledky boli na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania a aby sa v nich prejavil
vlastný prínos doktoranda. Obhajoba dizertačnej práce je štátna skúška a je záverečnou formou kontroly výsledkov
doktorandského štúdia a vedeckej úrovne predloženej práce. Dôraz sa kladie na vlastný vedecký prínos a na schopnosť riešiť
problém v širších súvislostiach a medzinárodných reláciách. Je overením metodologického postupu a zvolenej metódy riešenia.
Obhajoba je verejná a prebieha formou oponentúry a obhajoby dizertačnej práce pred komisiou, ktorú určuje predseda
odborovej komisie. Priebeh obhajoby je nasledovný:
1. Študent predstaví dizertačnú prácu
2. Prečíta sa školiteľský a oponentské posudky
3. Študent zaujme stanovisko k posudkom
4. Študent odpovedá na pripomienky školiteľa, oponentov a členov št. komisie.
5. Dizertačná práca je ohodnotená št. komisiou.
Možnosti a podmienky účasti na mobilitách sú definované v SMERNICA rektora TU č.2/2020 o realizácii programu ERASMUS+ na
TU. https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
Univerzita sa v roku 2016 stala držiteľom ECTS a DS Label, aj z toho dôvodu sú študentom po návrate z mobilít uznávané všetky
prinesené kredity, či už ako náhrada za predmety študijného programu, pokiaľ k nim existuje ekvivalent alebo ako kredity za
výberové predmety, čo stanovuje študijný poriadok univerzity, aj fakulty:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/en/erasmus-0
Na TU je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany
zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom
sídle univerzity. https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/3_2015_eticky-kodex-tu-final-1.pdf
Fakulta realizuje aj rozličné doplnkové aktivity, ktorými sa snaží znížiť riziko nedodržiavania akademickej etiky, napr. semináre so
zameraním na písanie priebežných a záverečných prác, doplnkové nástroje na kontrolu originality predkladaných prác a pod.
Etická komisia prerokováva najmä podnety súvisiace s porušením Etického kódexu Trnavskej univerzity v Trnave a tiež žiadosti o
posúdenie etických aspektov výskumných a iných projektov.

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2015 Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/eticka-komisia
Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rokovaci_poriadok_etickej_komisie.pdf
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov upravuje postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie
Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov a spôsob prerokúvania disciplinárnych priestupkov a ukladanie disciplinárnych
opatrení.
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov
z 27. júna 2013
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/disciplinarny_poriadok_tu_final_web.pdf
Univerzita zabezpečuje plnohodnotné štúdium pre študentov so špecifickými potrebami vytváraním primeraných úprav a
podporných služieb.
Univerzitný koordinátor spolu s fakultnými koordinátormi iniciujú nasledujúce aktivity:
• identifikácia študentov so špecifickými potrebami,
• zabezpečenie informovanosti a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami,
• vytváranie vhodných podmienok pre využívanie služieb všetkých súčastí Cetra podpory študentov (psychologické a právne
poradenstvo, športové aktivity),
• vzdelávanie učiteľov, zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity s cieľom získania správneho prístupu k študentov so
špecifickými potrebami,
• spolupráca so študijnými oddeleniami fakúlt v súvislosti s prijímacím konaním pre študentov so špecifickými potrebami,
• zabezpečenie prednostného ubytovania pre študentov so špecifickými potrebami v bezbariérových priestoroch,
• nadväzovanie kontaktov s inými organizáciami, ktoré sú pre študentov nápomocné,
• zabezpečenie kompenzačných pomôcok (čítacie lupy, polohovacie lehátko, načúvacie prístroje, atď.).
Fakultným koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami je: Mgr. Iveta Schusterová, PhD., e-mail:
ivaschuster@gmail.com; iveta.schusterova@truni.sk
http://ff.truni.sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami
Bližšie informácie ku pomoci a podpore študentov so špecifickými potrebami sú dostupné na stránke:
https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov
Všetky procesy získania a a využívania statusu sa riadi smernicou rektora:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_rektora_c._17_2013_o_podpore_studentov_a_uchadzacov_o_studium_so_specifickymi_potrebami.pdf

Postupy aplikovateľné pre študentov so
špeciálnymi potrebami:

Aktualizované informácie a kontakty https://www.truni.sk/en/node/580
Mimoriadne prednášky pre študentov: napr.
http://ff.truni.sk/aktuality/ako-zvladat-narocne-obdobia-ziskat-odolnost,

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany
študenta:

http://ff.truni.sk/aktuality/zvladanie-napatia-stresu-studentov-so-specifickymi-potrebami-pri-distancnej-vyucbe
V prípade podnetov a odvolaní súvisiacich so štúdium, hodnotením svojich výsledkov má študent možnosť podať písomný
podnet / žiadosť na prodekanku pre študijné a sociálne veci FF TU alebo dekana FF.
V prípade podnetov a odvolaní súvisiacich so štúdium, hodnotením svojich výsledkov má študent možnosť podať písomný
podnet / žiadosť na prodekanku pre študijné a sociálne veci FF TU alebo dekana FF TU.
Svoj názor na kvalitu vzdelávania v študijnom programe môže študent vyjadriť v Dotazníku študenta na zisťovanie kvality
vzdelávania (http://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/priloha_c._3_dotaznik_studenta.pdf), a takisto v predmetovej
ankete a ankete kvality výučby (https://www.truni.sk/predmetova-anketa-anketa-kvality-vyucby).
V prípade záujmu o absolvovanie komisionálnej skúšky sa postupuje v súlade so Študijným poriadkom FF TU.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
Link na ILP:

https://trnavauniversity.sharepoint.com/:f:/s/AkreditciaFFTU/EjLqMyx22RNLss83fqrKXSkBtBE9X2yFsWgzm2LVJooKvA?e=olnRj4
Informačné listy predmetov sú v prílohe žiadosti o zosúladenie študijného programu.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka
Link na aktuálny harmonogram:
Lin na aktuálny rozvrh:

https://www.truni.sk/casovy-harmonogram-roka
http://ff.truni.sk/rozvrh-hodin

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a
kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc., univerzitný profesor, vladimir.varsik@truni.sk
kontaktu):
doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc., univerzitný profesor, vladimir.varsik@truni.sk
prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD., eduard.droberjar@truni.sk
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik; erik.hrnciarik@truni.sk
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.; lucia.novakova@truni.sk
Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD.; miroslava.danova@truni.sk
študijného programu:
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky
osôb zabezpečujúcich profilové predmety
VUPCH sú prílohou tohto spisu; zverejnené sú na stránke:
študijného programu:
http://ff.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-klasickej-archeologie

Zoznam prác s uvedením školiteľov a ich pracovísk je dostupný v centrálnom registri záverečných prác. Katedra garantujúca
študijný program je označená kódom 101 180.
https://crzp.cvtisr.sk/online-katalog/
http://ff.truni.sk/klasicka-archeologia
VUPCH sú prílohou tohto spisu; zverejnené sú na stránke:
http://ff.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-klasickej-archeologie

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením
k témam (s uvedením kontaktov):
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky
školiteľov záverečných prác:
Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy
študentov študijného programu (meno a kontakt): Andrea Hegedüšová; Andrea.Hegeduesova@tvu.sk
Študijný poradca študijného programu (s uvedením
kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu
a o rozvrhu konzultácií).
doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD.; miroslava.danova@truni.sk
Katedrový kariérny poradca: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.
Fakultná kariérna poradkyňa: Mgr. Katarína Ihringová, PhD. (katarina.ihringova@truni.sk)
Fakultný študijný poradca: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. (marcel.martinkovic@truni.sk)
Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami: Mgr. Iveta Schusterová, PhD. (iveta.schusterova@truni.sk)
Odborné administratívne pracovníčky:
Emília Babicová (emilia.babicova@truni.sk);
Jana Bachratá (jana.bachrata@truni.sk)
Študijné referentky:
Zlata Cisárová (zlata.cisarova@truni.sk);
Ing. Kristína Vyskočová (kristina.vyskočova@truni.sk);
Mgr. Monika Šturdíková (monika.sturdikova@truni.sk)
Iný podporný personál študijného programu –
Ubytovací referent: Ing. Miroslava Baranová, miroslava.baranova@truni.sk
priradený študijný referent, kariérny poradca,
Referent pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu:
administratíva, ubytovací referát a podobne
Ing. Marta Sečkárová (marta.seckarova@truni.sk);
(s kontaktami).
Ing. Eva Matejovičová Filipová (eva.filipova@truni.sk)
8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora

Filozofická fakulta TU v Trnave disponuje pre potreby zabezpečenia študijného programu nasledovnými priestormi na
Hornopotočnej ulici v budove sídla fakulty:
1 aula s kapacitou 126 miest,
1 aula s kapacitou 96 miest,
5 prednáškových miestností s kapacitou od 52 do 90 miest,
12 seminárnych miestností s kapacitou od 20 do 40 miest.
Prednáškové a seminárne miestnosti sú vybavené prezentačnou technikou (dataprojektor, plátno, notebook, vizualizér, TV LCD,
interaktívna tabuľa).
Katedra, okrem dvoch učební disponuje dvoma miestnosťami. Jedna z nich slúži ako pracovňa pre zamestnancov katedry, druhá
Zoznam a charakteristika učební študijného
ako katedrová knižnica. Katedra ďalej disponuje dvomi špecializovanými miestnosťami, ktoré slúžia na výskumné účely, praktické
programu a ich technického vybavenia
cvičenia a prácu s archeologickým materiálom. Katedra disponuje aj špecializovaným dočasným skladom na archeologické nálezy
s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu
z vlastných terénnych výskumov. Okrem toho sa vo vyučovacom procese využíva aj porovnávacia zbierka kópií archeologických
(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá,
artefaktov. Každá učebňa, v ktorej prebieha výučba klasickej archeológie, má teda integrovaný dataprojektor a plátno. Katedra
ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské okrem toho disponuje ďalším počítačovým a technickým vybavením: 2 stolové počítače, 3 notebooky, 3 tlačiarne (OKI C5510
semináre, vedecké a technologické parky,
MFP, HP LaserJet 1300, Canon BJC-250), 1 scanner (HP ScanJet 5530), externý HDD Teac 200, dataprojektor. Technické
technologické inkubátory, školské podniky,
vybavenie používané počas archeologických výskumov a vyučovaní niektorých praktických predmetov: Geodetická stanica Leica,
strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové
GPS Garmin, detektor kovov, fotografické aparáty Nikon D400 a D5000 s príslušenstvom. K dokumentácii nálezov slúži aj malé
zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).
foto-štúdio s osvetľovacími lampami.
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity je ústrednou knižnicou Trnavskej univerzity. Zabezpečuje odborné knižničnoinformačné činnosti, uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce, bibliograficky registruje publikačnú činnosť učiteľov,
vedeckých pracovníkov a doktorandov TU, poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom TU ako
aj odbornej verejnosti. Organizuje odborné podujatia a poskytuje informačné vzdelávanie. Rozvíja vzťahy s domácimi i
zahraničnými partnermi najmä prostredníctvom výmeny dokumentov.

Charakteristika informačného zabezpečenia
študijného programu (prístup k študijnej literatúre
podľa informačných listov predmetov), prístup k
informačným databázam a ďalším informačným
zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice TU. Poslanie,
základné úlohy a organizačnú štruktúru definuje Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice TU. Profil knižnice korešponduje so
zameraním študijných odborov Trnavskej univerzity. Ťažiskom sú hlavne knižničné jednotky z oblasti humanitných,
spoločenských a prírodných vied. Printové knižničné jednotky dopĺňajú elektronické informačné zdroje, prístupné na základe IP
adries TU. Filozofická fakulta TU v Trnave vydáva študijnú literatúru (skriptá a učebné texty) pre študentov v printovej a najmä
elektronickej verzii. Vzdelávacie materiály sú uložené v elektronickej knižnici, ktorá je voľne dostupná na webovom sídle fakulty:
http://ff.truni.sk/publikacie-novinky.

Univerzitná knižnica poskytuje takisto vzdialený prístup k informačných zdrojom prostredníctvom aplikácie RemoteApp.
V rámci Univerzitnej knižnice majú študenti a pedagógovia zabezpečený prístup k nasledujúcim informačným databázam
• súborný katalóg Infogate, databáza združujúca 30 knižníc na Slovensku
• informačná databáza EBSCO
• NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku je systém zameraný na informačnú podporu
pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku.
• ProQuest Central – Súhrnná databáza produkcie spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z periodík (11 000 titulov),
denníkov (400 titulov), profily firiem a priemyselných odvetví, správy z trhov a dizertačné práce (30 000)
• – Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti
vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.
• Web of Knowledge – Current Contents Connect – 7 edícií, obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 000 svetových
vedeckých časopisov.
• Web of Knowledge – Essential Science Indicators – sleduje viac ako 11 000 periodík.
• Web of Knowledge – Web of Science
• Web of Knowledge – Conference Proceedings Ebrary Academic Complete
• Databáza JSTOR – JSTOR je databázou digitalizovaných úplných textov vybraných vedeckých časopisov. Používatelia v rámci
akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú prístup do kolekcií Art & Sciences II
• knižnica elektronických časopisov Elektronische Zeitschriften Bibliothek – EZB je projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu
• prístup k multimediálnej databáze Academic Video Online z produkcie Alexander Street
Kľúčovou súčasťou k sprístupnenia informácií je aj využívanie e-learningových systémov MS-Teams a LMS Moodle, kde
pedagógovia poskytujú študentom študijné texty a literatúru na študijné ciele.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania
uplatňovaná v študijnom programe s priradením
k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových

Katedra klasickej archeológie má okrem toho vlastnú katedrovú knižnicu, ktorá poskytuje študentom literatúru, využívanú pri
výučbe, príprave na skúšky a pri koncipovaní kvalifikačných prác. Katedra venuje osobitnú pozornosť rozširovaniu knižného
fondu prostredníctvom nákupu, ale najmä medzinárodnej výmeny literatúry za vlastné publikácie (predovšetkým periodická
rada Anodos). Výmena sa uskutočňuje priebežne s desiatkami domácich a zahraničných partnerov. Knižný fond katedry je
spracovaný do aktuálnej elektronickej databázy a je súčasťou on-line katalógu Univerzitnej knižnice TU. Okrem toho sa na
katedre nachádza interná databáza pdf-titulov v elektronickej podobe prístupná pre zamestnancov a študentov.
Na realizáciu moderných a dištančných foriem vyučovacieho procesu ako aj manažérskych činností súvisiacich s riadiacimi
procesmi využíva univerzita centrálne informačné systémy:
1. Modulárny akademický informačný systém MAIS
2. Systémy elektronického vzdelávania – EKP a Moodle, MS TEAMS

portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na
dištančné vzdelávanie.

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní
vzdelávacích činností študijného programu
a charakteristika ich participácie.
Charakteristika na možností sociálneho,
športového, kultúrneho, duchovného
a spoločenského vyžitia.

3. Knižničný informačný systém DAWINCI
4. Virtuálna univerzita
5. Finančný informačný systém SOFIA
6. Systém pre správu identít (Novell IDM)
7. Systém automatizovanej identifikácie osôb (SAIO)
8. Informačný systém pre správu a manažment (ISSM)
9. Systémy a služby univerzitnej siete
V rámci univerzitnej dátovej siete sú pre používateľov dostupné viaceré systémy a služby, ktoré sú centrálne spravované na
univerzitných serveroch:
a) Služby bezdrôtovej dátovej siete (wifi)
b) Služby webhostig pre webové stránky súčastí TU
c) Systém archivácie univerzitných dát
d) Videokonferenčné systémy MeetVideo a EVO
V čase pandémie univerzita zabezpečila plynulý prechod na online vzdelávanie prostredníctvom Moodle a MS Teams.
Dlhodobá je spolupráca predovšetkým s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, s ktorým je Katedra klasickej archeológie
prepojená viacerými úspešne ukončenými aj aktuálne riešenými vedeckými projektami (Vega). Profitujú z toho najmä študenti 3.
stupňa, pretože v projektoch sú zadefinované témy niektorých záverečných prác. Vďaka tejto dlhoročnej a plodnej spolupráci
bolo úspešne obhájených niekoľko doktorandských prác, pre ktoré pramenný materiál poskytol Archeologický ústav zo svojich
výskumov. K najvýznamnejším patria Iža (NKP a od roku 2021 pamiatka UNESCO), Cífer-Pác a Milanovce. Túto prax pokladáme za
významný príklad obojstranne prospešnej spolupráce akademického a vysokoškolského pracoviska. Okrem toho katedra
spolupracuje aj s viacerými slovenskými múzeami. Aj v depozitároch týchto inštitúcií sa doktorandi Katedry klasickej archeológie
podieľali na dokumentácii a vyhodnotení tam deponovaných nálezov (napr. Bratislava-Rusovce/Gerulata, Západoslovenské
múzeum). V roku 2016 bola podpísaná dohoda o spolupráci v oblasti archeológie pod vodou so slovinským inštitútom ZAPA
(Zavod za podvodno arheologijo) a Archeologickým ústavom SAV. Spolupráca je zameraná na metodiku archeologického
výskumu pod vodou a jej prispôsobenie pre potreby tešúcich vôd. Študenti majú zároveň možnosť zúčastniť sa výskumov
organizovaných týmto inštitútom. Partnerskou inštitúciou je aj OZ Pro Archaeologia Classica, ktorá sa podieľa na organizovaní a
financovaní prednáškového cyklu Forum Tyrnaviense (príklad: http://ff.truni.sk/oznamy/forum-tyrnaviense-prednasky-preverejnost-aj-studentov)
Univerzita vytvára pre svojich študentov i podmienky pre pravidelné športové aktivity.
Športové aktivity: futbal, volejbal, basketbal, futsal, florbal alebo plávanie.
Od roku 2004 organizuje Športové dni, ktorých cieľom je súťaženie študentov a zamestnancov jednotlivých súčastí univerzity.
Tradične sa konajú súťaže v basketbale, volejbale a futsale o putovné poháre rektora TU a turnaje v stolnom tenise o

majstra/majsterku univerzity. Najlepší športovci z týchto súťaží reprezentujú univerzitu na univerziádach SR alebo príležitostných
súťažiach slovenských univerzít.
Tanečné a aeróbne krúžky
Prehľad ponúkaných aktivít je zverejnený na: https://www.truni.sk/sportove-aktivity.
Študentská rada TU
Na univerzite pracuje aj študentská rada, ktorá organizuje rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity pre študentov
(https://www.facebook.com/studentska.rada.truni/)
Centrum podpory študentov TU
Cieľom CPŠ TU je bezplatná pomoc a podpora. Centrum poskytuje viaceré typy poradenstva:
psychologické poradenstvo (https://www.truni.sk/psychologicke-poradenstvo), podpora študentov so špecifickými potrebami,
právne poradenstvo, kariérne poradenstvo. Viac informácií sa nachádza na webovej stránke: https://www.truni.sk/centrumpodpory-studentov
Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU
Psychologická ambulancia pri Centre podpory študentov TU začala svoju činnosť od 01. 10. 2017 v priestoroch Študentského
domova Petra Pázmaňa. Psychologická ambulancia poskytuje poradenské služby, prednášky, konzultácie a skupinové programy
pre študentov so zameraním na osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti, zvládanie náročných životných situácií (v škole, vo
vzťahoch, v rodinnom prostredí), pri riešení osobných problémov, psychických krehkostí, dôležitých rozhodnutí a životných
výziev. Psychologické služby sú poskytované zamestnancami Katedry psychológie FF TU.
Duchovné aktivity
Zabezpečuje Univerzitné pastoračné centrum (https://upece.sk/).
Možnosti a podmienky účasti na mobilitách sú definované v Smernici rektora TU č.2/2020 o realizácii programu ERASMUS+ na
TU: https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
http://ff.truni.sk/en/erasmus-0
Univerzita sa v roku 2016 stala držiteľom ECTS a DS Label, aj z toho dôvodu sú študentom po návrate z mobilít uznávané všetky
prinesené kredity, či už ako náhrada za predmety študijného programu, pokiaľ k nim existuje ekvivalent, alebo ako kredity za
výberové predmety, čo stanovuje študijný poriadok univerzity:
Možnosti a podmienky účasti študentov študijného https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
programu na mobilitách a stážach (s uvedením
Študenti môžu zároveň využiť programy ponúkané agentúrou SAIA. https://www.saia.sk/
kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá
Na FF Trnavskej univerzite v Trnave je k dispozícii aj priam prístup k CEEPUS programu (zastrešuje SAIA). Aktualizované
uznávania tohto vzdelávania.
informácie a kontakt na koordinátorku je k dispozícii tu: http://ff.truni.sk/ceepus-ff
9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Prijímacie konanie sa riadi zákonom o vysokých školách a výberové konanie vypisuje fakulta. Ťažisko prijímacieho konania
spočíva v zisťovaní predpokladov uchádzača pre úspešné absolvovanie doktorandského štúdia a dobrého zvládnutia témy.
Pripravenosť a spôsobilosť uchádzač preukazuje doterajšími publikovanými prácami, vystúpeniami a účasťou na vedeckých
konferenciách a účasťou na domácich a zahraničných výskumoch. V prípade čerstvých absolventov sa vychádza z ich študijných
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na výsledkov, angažovanosti a zmyslu pre tvorivosť.
prijatie na štúdium.
http://ff.truni.sk/podmienky-prijatia
Všeobecné podmienky uchádzania sa o doktorandské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky: http://ff.truni.sk/podmienkyprijatia
Tlačivá a formuláre sú dostupné na: http://ff.truni.sk/tlaciva-ziadosti
Podmienky prijímacieho konania stanovuje Zákon o vysokých školách a študijný a skúšobný poriadok FFTU v Trnave. Základnou
podmienkou je ukončené magisterské štúdium s diplomom magistra v odbore klasická archeológia alebo v príbuznom odbore
(archeológia, dejiny umenia, klasická filológia, história, architektúra). V prípade uchádzania sa o doktorandské štúdium z
príbuzného odboru sa prihliada na tému magisterskej práce a celkové zameranie (pri histórii: staroveké dejiny; pri klasickej
filológii: epigrafika a pod.). Téma dizertačnej práce môže mať interdisciplinárny charakter. V takom prípade komisia okrem
Postupy prijímania na štúdium.
školiteľa navrhuje aj konzultanta z daného odboru.
Výsledky prijímacieho konania za posledné
obdobie.
http://ff.truni.sk/otvarane-studijne-programy-doktorandske-studium
10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
Trnavská univerzita v Trnave má vytvorený vnútorný systém kvality na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia
kvality vysokých škôl. Procesy monitorovania kvality študijného programu a monitorovania názorov študentov sa realizujú podľa
Smernica rektora Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
Postupy týkajúce sa poskytovania študijných programov sú uvedené v dokumente Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a
Postupy monitorovania a hodnotenia názorov
hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave
študentov na kvalitu študijného programu.
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
Výsledky využívaných spätno-väzbových aparátov, spolu so stanoviskom a prípadným riešením zistených problémov sa
Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace
zverejňujú na intranete univerzity a zostávajú zachované aj v akademickom informačnom systéme MAIS.
opatrenia na zvyšovania kvality študijného
Výsledky fakultných prieskumov sú k dispozícii aj pre verejnosť: http://ff.truni.sk/dotaznik-studenta-na-zistovanie-kvalityprogramu.
vzdelavania
Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace
Výsledky skúmania spätnej väzby absolventov, spolu so stanoviskom vedenia univerzity, resp. fakulty sa zverejňujú na internete
opatrenia na zvyšovania kvality študijného
univerzity alebo príslušnej fakulty. Aktuálne výsledky sú zverejňované, Fakulta k nim zaujíma stanovisko a riešenia implementuje
programu.
do praxe:

https://www.truni.sk/news/stanovisko-vedenia-tu-k-vyhodnoteniu-ankety-absolventov-20202021-ankety-absolventov-podvoch
S cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce fakulta prostredníctvom dotazníka o uplatnení absolventov v praxi, ako aj v
spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť
svojich absolventov.
http://ff.truni.sk/absolventi-dotaznikove-prieskumy

Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy
a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta
študijného programu (napr. sprievodca štúdiom,
ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch,
usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Základné informácie pre študentov: http://ff.truni.sk/kategoria/informacie-pre-studentov
Centrum ďalšieho vzdelávania: https://www.truni.sk/centrum-dalsieho-vzdelavania
Štipendiá a pôžičky – smernice: http://ff.truni.sk/stipendia-pozicky
Školné – smernice: http://ff.truni.sk/skolne
Ubytovanie pre študentov – smernice: http://ff.truni.sk/ubytovanie-pre-studentov
Centrum ďalšieho vzdelávania: https://www.truni.sk/centrum-dalsieho-vzdelavania
Lekárska starostlivosť: http://ff.truni.sk/lekarska-starostlivost
Preukaz študenta: https://www.truni.sk/preukaz-studenta

