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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

 

Akreditácia študijného programu 

 

Študijný odbor:   38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program:   ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA 

 

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

Forma štúdia:  denná a externá 

Štandardná dĺžka štúdia:  denná 3 roky, externá 4 roky  

Udeľovaný akademický titul:  PhD.  

 

 

Garantka študijného programu:            prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

Spolugarantky študijného programu:   prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

                                                                   

 

Uchádzači o študijný program: 

 

Uchádzači o študijný program musia mať ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, 

prednostne v študijnom programe špeciálna pedagogika (resp. v jeho starších ekvivalentoch), 

alebo v študijnom programe  liečebná pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.  

 

Musia úspešne vykonať prijímaciu skúšku, v ktorej preukážu hĺbku a potrebný rozsah 

vedomostí potrebných na doktorandské štúdium so zameraním na zvolenú tému dizertačnej 

práce. Predložia písomný projekt k zvolenej téme dizertácie. V rozprave k tomuto projektu   

preukážu predpoklady na vedeckú prácu vrátane dobrej orientácie v zahraničnej  a domácej 

vedeckej produkcii. 

Uchádzač sa prihlasuje na jednu z tém vypísaných fakultou a zverejnených na webovej 

stránke fakulty najmenej dva mesiace pred dňom prijímacieho konania.  

Súčasti prijímacieho konania sú: ústna skúška zo špeciálnej pedagogiky, výchovnej 

rehabilitácie postihnutých a narušených, teórie komunikácie postihnutých a narušených, ako 

aj obhájenie projektu výskumu, ktorý má byť predmetom dizertačnej práce, dôkaz 

o počítačovej gramotnosti uchádzača (Word, Excel, Power Point, internet).  

 

Prijímacia skúška sa uskutoční pred komisiou, zloženie ktorej je navrhnuté odborovou 

komisiou a schválené dekanom fakulty. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej 

skúšky o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky. 

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín 

určuje dekan. Súčasťou dokumentácie o zápise je aj schválený individuálny študijný plán 

doktoranda. 

 

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 

 

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

celú prijímaciu skúšku je 200 bodov.  
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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 

za  bakalársku, diplomovú prácu,  alebo  vynikajúce výsledky počas štúdia,  úspešná 

účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom, práca v 

občianskom združení. 

 

 

 

Dizertačná skúška:  

A. Výskumný projekt k dizertačnej práci. 

B. Predmety dizertačnej skúšky:  

1.Výchovná rehabilitácia postihnutých – teória, metodológia, trendy 

2. Komunikácia  postihnutých z aspektu špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied 

3. Trendy a inovácie v špeciálnopedagogickej diagnostike 

4. Špeciálna pedagogika – filozofické, historiografické a komparatívne  kontexty 

 


