
Katedra 
psychológie a 
patopsychológie

• V akademickom roku 
2022/2023 otvárame 
bakalársky študijný 
program Učiteľstvo 
psychológie v 
kombinácii v dennej aj 
externej forme

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/psychologia/




Kde nás nájdete?
Na Moskovskej 3

V Bratislave



ŠTUDIJNÝ PROGRAM: 
UČITEĽSTVO PSYCHOLÓGIE 
V KOMBINÁCII

• Bakalársky študijný program učiteľstvo
psychológie v kombinácii v odbore 38. 
učiteľstvo a pedagogické vedy ponúkame
v dennej aj v externej forme.

• Uchádzači a uchádzačky si volia
učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným
akademickým predmetom (anglický jazyk, 
nemecký jazyk, španielsky jazyk, slovenský
jazyk, občianska náuka, história).



Prijímacie pohovory

• ¼ celkových 
bodov

Dosiahnuté 
výsledky SŠ učiva

• Motivácia

• Osobnostné 
predpoklady pre 
štúdium

Ústna časť
• z biológie človeka

• zo psychológie

• všeobecný 
prehľad

Písomná časť



• získa výber teoretických poznatkov zo základných psychologických 
disciplín,

• ovláda princípy pedagogického a didaktického projektovania v 
prostredí sekundárneho vzdelávania,

Vedomosti

• vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného 
procesu,

• vie analyzovať a tvorivo reflektovať a rozvíjať jednotlivé zložky 
edukačného procesu v školskej triede,

• vie kompetentne použiť získané informácie k rozvíjaniu kognitívnych, 
afektívnych a psychosociálnych spôsobilostí žiakov a študentov,

Zručnosti

• vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov na úrovni sekundárneho 
vzdelávania,

• získa kompetencie pre rozvíjanie tvorivosti a harmonického rozvoja 
žiakov a študentov (ako aj u seba samého alebo samej)

• participuje na realizačných činnostiach primárnej prevencie v rezorte 
školstva,

Kompetencie



A čo po troch rokoch bakalárskeho štúdia?

1. Mgr. štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii na iných 
univerzitách

2. pedagogický asistent na školách

3. pracovník Centier voľného času

4. lektor



Predstavujeme Vám:

Hlavná 
zabezpečujúca 

osoba:

doc. PhDr. 
Mária Glasová, 

PhD. 

Zabezpečujúca 
osoba:

doc. PhDr. 
Marián Groma, 

PhD. 

Zabezpečujúca 
osoba:

doc. MUDr. 
Viacheslav 
Basaliukov, 

CSc.

Vedúca katedry:

Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.



Predstavujeme Vám:
členky a členov Katedry psychológie a patopsychológie

PhDr. Anežka 
Hamranová, PhD.; 

prodekanka pre 
štúdijné vzťahy 

(Sociálno-
psychologický výcvik

Mgr. Zlatica Jursová 
Zacharová, PhD.

(Všeobecná 
psychológia, 
Pedagogická 
psychológia)

Študijná poradkyňa 
Mgr. Miroslava 
Lemešová, PhD. 

(Sociálna psychológia, 
Sociálno-

psychologický výcvik

PhDr. Katarína 
Cabanová, PhD. 

(Pedagogická 
psychológia)

Mgr. Juraj Petrík, 
PhD.,(Metodológia 

psychologického 
výskumu, Štatistické 
metódy a techniky)

PhDr. PaedDr. Dušan
Fábik, PhD, 

psychologická 
poradňa, (Psychológia 

osobnosti)

Mgr. Romana 
Schunová, PhD. 

Doc. PhDr. Blandína 
Šramová, PhD.



Čo je to 
patopsychológia?



Aj takto môže vyzerať pedagogicko-
psychologický výskumný projekt v 
spolupráci so študentkami



Zdroj: 
http://www.
saup.sk/novi

nky/id-
101/preco-

ucit-
psychologiu
vypracovala 

doc. 
Sokolová

http://www.saup.sk/novinky/id-101/preco-ucit-psychologiu








Práce
študentov

a študeniek
-

youtube videá
o zaujímavých

psychologických
výskumoch



Nezabúdame ani 
na študentské
konferencie



Aktuálne informácie zo sveta psychológie nájdete
aj na našej FB stránke


