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ŠTUDIJNÝ PROGRAM  

SOCIÁLNA PRACA 

 

• Názov kurzu:  Súčasné teórie sociálnej práce 

Prednášajúci :  prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., Mgr. Martin Valentíny, PhD. 

Termín:  individuálne po dohode 

  

  

• Názov kurzu:   Kurz prezentácie  

Prednášajúci:   prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D., PhDr. Pavol Kopinec, PhD. 

         Termín :           individuálne po dohode   

 

 

• Názov kurzu:   Aktuálne otázky sociálnej politiky  

Prednášajúci:   prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD. 

         Termín :           individuálne po dohode   

 

 

• Názov kurzu:   Filozofické otázky rozvoja potenciálu človeka 

Prednášajúci:   prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD. 

         Termín :           individuálne po dohode   

 

 

• Názov kurzu:   Seminár kritického myslenia/kritická sociálna práca  

Prednášajúci:   doc. Mgr. Barbara Nowak, PhD. 

         Termín :           individuálne po dohode   

 

 

• Názov kurzu:   Súčasné trendy vo výskume v sociálnej práci  

Prednášajúci:   Mgr. Miroslav Tížik, PhD. 

 Termín :           individuálne po dohode   
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Poznámky : 

Prihlasovanie na  kurzy  je len prostredníctvom AIS 2  

V čase  od 24.9.2021 – 28.9.2021 (do 23:55)  bude AIS2 otvorený pre zápis predmetov pre 

študentov doktorandského štúdia. Po tomto termíne sa systém uzatvára.  Zápis predmetov 

do svojho zápisného listu si realizuje každý študent sám. Po tomto termíne dodatočné 

opravy a zapisovanie predmetov nie je možné. Za správne zapísanie predmetov 

zodpovedá študent, ktorý sa riadi rozvrhom hodín pre doktorandské štúdium, na základe 

ktorého vie, ktoré kurzy budú v danom semestri realizované.  Zvlášť  upozorňujeme na 

nutnosť mať na lište  pri zápise zadaný správny  - čiže v tomto prípade, zimný semester. 

Oznámenie o otvorení, resp. neotvorení kurzu, bude k dispozícii  hneď po ukončení 

prihlasovania sa na kurzy.  

  

Zápisné listy nie je potrebné odovzdávať na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium  

PdF UK.  Ak študent prihlásený kurz neabsolvuje, získa zaňho FX, ak si kurz nezapísal, ale 

bude naňho chodiť,  nebude môcť byť v ňom hodnotený. 

 

 
 
S pozdravom 

  
 
                                                                  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., v.r. 

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium PdF UK 
 

 


