Prečo študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
Je to prvá slovenská pedagogická fakulta založená v r. 1946, svoje ponukové portfólio buduje už 70 rokov a patrí
medzi najväčšie pedagogické fakulty.
Vďaka bohatej histórii môže dnes fakulta
disponovať s vynikajúcim personálnym
zabezpečením v podobe medzinárodne
rešpektovaných profesorov, docentov,
vedcov, i svetovo známych umelcov,
laureátov mnohých medzinárodných
ocenení. Títo pracujú na 7 ústavoch a 15
katedrách fakulty a sú garanciou toho, že
máme pestrú ponuku kvalitných študijných programov.
Fakulta plní úlohy v oblasti prípravy pedagógov a iných odborníkov
pre pracovné pozície najmä v oblasti
školstva, zdravotníctva a sociálnych
služieb a tiež rozvíja študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Na I. a II. stupni štúdia má
akreditovaných 81 študijných programov v 10 študijných odboroch. Ponúka
denné i externé štúdium. Právo udeľovať titul Bc. má priznané v 23 študijných
programoch dennej a 18 programoch
externej formy štúdia. Titul Mgr. môže
udeľovať v 22 študijných programoch
dennej a 17 programoch externej formy
štúdia. Fakulta spolu ponúka 192 kombinovaných a 36 jednopredmetových
študijných programov. V rámci spolupráce s ostatnými fakultami UK máme
otvorené spoločné študijné programy
učiteľského typu s Prírodovedeckou
fakultou, Evanjelickou bohosloveckou
fakultou a Fakultou telovýchovy a športu. Absolventi I. a II. stupňa majú možnosť pokračovať aj na III. stupni štúdia
v 8 študijných odboroch, dennou aj externou formou vo viacerých jazykových
verziách.
V ponuke študijných programov sú
najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore učiteľstva akademických predmetov a v odbore učiteľstva
umelecko-výchovných a výchovných
predmetov, ktoré sa ponúkajú ako kombinované študijné programy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry máme
študijné programy anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Máme
aj štúdium učiteľstva pedagogiky, tiež
štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia, známi

u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni
pripravujú budúcich učiteľov hudby a výtvarnej edukácie. Na našich katedrách zabezpečujúcich učiteľstvo histórie a učiteľstvo etickej a občianskej výchovy vyučujú
známe odborné kapacity a absolventi aj
týchto katedier sú žiadanými na trhu práce. Katedra nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov
má okrem učiteľských študijných programov aj neučiteľské odbory: románske
jazyky a kultúry, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré vychádzajú z požiadaviek
pracovného trhu. Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme
odborníkov pre oblasť patopsychológie
a psychológie pre prácu kariérového
poradcu jednotlivcov s rôznym postihnutím. Štúdium logopédie je v priestore Slovenska jediné a má vybudované
významné vedecko-výskumné zázemie.
Študijný odbor a programy špeciálnej
pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci
Slovenska. V odbore špeciálna pedagogika môžu študenti absolvovať v rámci
pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií, počnúc
orientáciou na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom,
ale aj problematiku vzdelávania nadaných a talentovaných. Štúdium v odbore
liečebná pedagogika je orientované
na terapeutickú prácu najmä s detskou
klientelou a jeho absolventi pracujú
najmä v zdravotníckych zariadeniach,
prípadne v špecializovaných sociálnych
zariadeniach. Absolventi sociálnej práce
preukazujú dobré schopnosti v práci so
sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení. Všetky študijné
programy a ich študenti majú zabezpečenú kvalifikovanú pedagogickú alebo
odbornú prax.
To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré
a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje
aj v záujme uchádzačov. Dlhodobo sa
na štúdium hlási vysoký počet záu-

jemcov a mnohí z nich majú vynikajúci
študijný priemer zo strednej školy .
Fakulta má právo udeľovať vedeckopedagogický titul docent a profesor
v odboroch Sociálna práca, Špeciálna
pedagogika, Odborová didaktika a Logopédia. Realizujeme domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou
snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli
zapojení do čo najväčšieho počtu projektov. Máme dôstojné personálne obsadenie v podobe garantov študijných programov, profesorov, docentov a ostatných
pedagógov. Pracuje u nás pomerne veľa
mladých pedagógov, vrátane docentov
a profesorov. Na fakulte pôsobia aj koordinátori pre študentov so zdravotným
znevýhodnením, ktorým ponúka služby
a pomoc fakultné Centrum pomoci pre
študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Pri jednotlivých katedrách pôsobia psychologická, sociálna
a špeciálnopedagogická poradňa.
Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich katedier a výskumných ústavov spolu so svojimi študentmi pracujú na vedecko-výskumných domácich
aj zahraničných projektoch. Tak pedagógovia, ako aj študenti využívajú granty učiteľskej aj študentskej mobility.
 prof. PaedDr. Alica VANČOVÁ , CSc.

Deň otvorených dverí
– 21. januára 2017

Termín podania prihlášky
pre 1. a 2. stupeň štúdia:
31. marec 2017
Termín konania talentových
prijímacích skúšok:
15. – 19. mája 2017
Termín konania písomných
prijímacích skúšok:
12. – 16. júna 2017
Poplatok za prijímacie konanie:
60 eur
Dôležité kontakty
www.fedu.uniba.sk
Študijné oddelenie:
+421 2 492 87 124,
+421 2 492 87 115-118
so@fedu.uniba.sk

