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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 

Akreditácia študijného programu 

Názov študijného programu:        Sociálna práca 

 

Skupina študijných odborov:  3.  Sociálne, ekonomické a právne vedy 

Podskupina študijných odborov: 3.1. Spoločenské a behaviorálne vedy 

Študijný odbor:   3.1.14 Sociálna práca 

Študijný program:   Sociálna práca 

 

Stupeň štúdia, pre ktorý je študijný program určený: tretí  (PhD.) 

Forma štúdia: denné a externé štúdium 

Štandardná dĺžka štúdia: denná 3 roky, externá 4 roky 

Udeľovaný akademický titul: PhD. (philosophiae doctor) 

 

Garant študijného programu:               prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.   

Spolugarantky študijného programu:  doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

            doc. PhDr.  Peter Brnula, PhD. 

 

 

Uchádzači o študijný program: 

 

- musia mať ukončený 2. stupeň vysokej školy spravidla v študijnom programe/odbore 

Sociálna práca a príbuzné študijné programy  

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium: 

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou, zloženie ktorej je navrhnuté odbornou 

komisiou a schválené dekankou fakulty. Minimálny počet členov skúšobnej komisie na 

prijímacích pohovoroch sú 3 osoby – predseda a dvaja členovia komisie. 

Na základe dohody garantov, predsedov odborových komisií je maximálny počet bodov za 

celú prijímaciu skúšku 200 bodov. 

Skúška z cudzieho jazyka je písomnou formou a je zameraná na preklad odborného príspevku 

zameraného na problematiku daného študijného programu a hodnotí ju samostatne osoba, 

ktorá bola schválená ako skúšajúci v danej skúšobnej komisii. Ďalšie časti skúšky sa realizujú 

ústne. 

 

Bodové hodnotenie je nasledovné:    

 max. 100 bodov - projekt dizertačnej a rozprava k projektu dizertačnej práce, 

metodologická pripravenosť  uchádzača,  

 max. 30 bodov -  skúška z cudzieho jazyka (resp.  udelenie bodov za štátnu skúšku z 

cudzieho jazyka), 

 max. 50 bodov – ďalšie oblasti prijímacej skúšky (predpoklady na PhD. štúdium, 

poznatky z požadovaného magisterského stupňa štúdia,  rozsah a hĺbka preštudovanej 

literatúry), 

 max. 20 bodov – publikačná činnosť a iné zreteľa hodné faktory – prax, napojenie na 

národný, alebo medzinárodný projekt, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na 

fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ, pochvala rektora a/alebo pochvala dekana 
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za  bakalársku, diplomovú prácu,  alebo  vynikajúce výsledky počas štúdia,  úspešná 

účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom, práca v 

občianskom združení ). 

 

 

Obsah dizertačnej skúšky:  

A. Výskumný projekt k dizertačnej práci. 

B. Predmety dizertačnej skúšky:  

1. Modely sociálnej politiky,  

2. Súčasné trendy v teóriách sociálnej práce 

 

 


