Kreditní systém
Kreditní hodina představuje množství práce potřebné na dosažení potřebných studijních výsledků a
dosažené výsledky studentů potvrzují, že toto přibližné množství práce je nejméně 45 hodin, a to včetně
práce studentů, účasti v diskuzích, na webinářích, stážích, publikační činnosti a dalších akademických
prací, které vedou k zisku kreditů.
Na úspěšné absolvování programu na LIGS Univerzitě musí student absolvovat všechny povinné studijní
aktivity a získat určitý počet kreditních hodin.
Předepsaný počet kreditních hodin v programech Interactive Online MBA a MSc je 41 kreditů.
Předepsaný počet kreditních hodin v programu Interactive Online DBA je 62 kreditů.
Předepsaný počet kreditních hodin v programu Interactive Online PhD je 62 kreditů.
Student získává kredity za ukončení jednotlivých studijních aktivit, při čemž každá studijní činnost
odpovídá určitému počtu kreditních hodin. Kreditní hodiny jsou měřítkem studijních aktivit s přihlédnutím
na studijní program a čas potřebný na ukončení přidělených aktivit. Z tohoto důvodu používáme
klasifikační systém (další podrobnosti najdete v části Vzdělávací a zkušební systém).
Kreditní hodiny v programech Interactive Online MBA a MSc jsou rozděleny následovně:
●
●
●

12 kurzů (formy zakončení kurzů jsou: seminární práce = 2 kredity, e-testy = 1 kredit) – celkem 36
kreditů
závěrečná práce – celkem 3,5 kreditu
další studijní aktivity – celkem 1,5 kreditu

Kreditní hodiny v programech Interactive Online DBA a PhD jsou rozděleny následovně:
●
●
●
●
●
●

6 výzkumných kurzů (forma zakončení kurzu: zápočet = 5 kreditů) – celkově 30 kreditů
4 specializované a volitelné kurzy (formy zakončení kurzu zahrnují: seminární práce = 4 kredity) –
celkem 16 kreditů
dizertační práce – celkem 10 kreditů
obhajoba dizertační práce – celkem 1 kredit
publikační činnost – celkem 2 kredity
další studijní aktivity – celkem 3 kredity

Podrobné informace o předpokládané struktuře práce studentů vedoucí k udělení kreditu za jednotlivé
činnosti:

1

MBA a MSc program
Magisterský program

Činnost

Počet hodin studia a práce

E-test (1 kredit)

45
Čtení doporučené literatury/samostudium

31

Sledování doporučených videokurzů na
portále Lynda

2

Sledování doporučených videí v LMS

4

Online/offline webináře

4

Individuální konzultace s instruktorem

3

E-test

1

Celkový počet hodin

Magisterský program

45

Činnost

Počet hodin studia a
práce

Seminární práce

90

(2 kredity)
Čtení doporučené literatury/samostudium

16

Konzultace s lektorem

18

Individuální výzkum tématu

14

Psaní seminární práce

30

Sledování doporučených videokurzů na

4

2

portále Lynda
Sledování doporučených videí v LMS

4

Online/offline webináře

4

Celkový počet hodin

Magisterský program

90

Činnost

Počet hodin studia a
práce

Závěrečná práce

157,5

(3,5 kreditů)
Čtení doporučené literatury/samostudium

30

Konzultace závěrečné práce s vedoucím
práce

30

Individuální výzkum k tématu

30

Psaní závěrečné práce

50

Sledování doporučených videokurzů na
portále Lynda

7.5

Sledování doporučených videí v LMS

4

Online/offline webináře

6

Celkový počet hodin

157,5

DBA a PhD program
Doktorský program

Činnost

Počet hodin studia a
práce

3

Seminární práce

180

(4 kredity)
Čtení doporučené literatury/samostudium

36

Konzultace s lektorem

32

Individuální výzkum tématu

38

Psaní seminární práce

50

Sledování doporučených videokurzů na
portále Lynda

8

Sledování doporučených videí v LMS

8

Online/offline webináře

8

Celkový počet hodin

Doktorský program

180

Činnost

Počet hodin studia a
práce

Předměty vědeckovýzkumného modulu

225

(5 kreditů)
Čtení doporučené literatury/samostudium

67

Konzultace se školitelem

67

Individuální výzkum tématu

67

Sledování doporučených videokurzů na
portále Lynda

8

4

Sledování doporučených videí v LMS

8

Online/offline webináře

8

Celkový počet hodin

Doktorský program

225

Činnost

Počet hodin studia a
práce

Dizertační práce

450

(10 kreditů)
Čtení doporučení literatury/samostudium

90

Konzultace dizertační práce se školitelem

90

Individuální výzkum tématu

90

Psaní dizertační práce

150

Sledování doporučených videokurzů na
portále Lynda

10

Sledování doporučených videí v LMS

6

Online/offline webináře

14

Celkový počet hodin

450

Obhajoba dizertační
práce (1 kredit)

45

Příprava prezentace obhajoby dizertační
práce

43

Obhajoba

2

5

Celkový počet hodin

45

Celkové množství kreditních hodin potřebných na ukončení povinných studijních aktivit programu je menší
než počet kreditních hodin potřebných na úspěšné dokončení studia. Zbývající hodiny zahrnují další
studijní aktivity, které si volí student (viz. tabulka níže).
Aktivní účast v diskuzních fórech (příspěvek s minimální
délkou 100 slov)

0,1 kreditu

Účast na online webinářích LIGS University (minimálně 70 %
z celkového času webináře)

0,5 kreditu

Jazykový kurz

1 kredit

Zveřejnění článku souvisejícího s vybraným studijním
oborem v časopise nebo online médiích (nová publikace v
délce alespoň 750 slov)

0,5 kreditu

Zveřejnění článku souvisejícího s vybraným studijním
oborem na webové stránce LIGS University (nová publikace,
minimálně 250 slov).

0,25 kreditu

Publikování knihy

1 kredit

Aktivní účast na národní nebo mezinárodní konferenci

1 kredit

Po ukončení studijní aktivity (nejpozději do 5 dní) se kreditní hodiny zaznamenají v elektronických
studijních výsledcích v LMS.
Kreditní hodiny lze udělit jen tehdy, pokud jsou splněna formální kritéria, která schvaluje studijní oddělení
LIGS University.
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