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Pedagogická fakulta Univerzity Komenského má  Akreditačnou komisiou, poradným 

orgánom vlády Slovenskej republiky, priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie  profesorov v nasledujúcich vedných odboroch:  

 

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

špecializácia špeciálna pedagogika  

              Garant:         prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.  

              Spolugaranti:     prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

        doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

 

Logopédia a liečebná pedagogika 

Špecializácia logopédia  

              Garant:   prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. 

              Spolugaranti: doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD. 

        doc. PaedDr. Jana Marková,  PhD. 

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Špecializácia odborová  didaktika (študijný program didaktika cudzích jazykov a literatúr) 

            Garant:           prof. PhDr. Mária Vajíčková, CSc. 

            Spolugaranti:       prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.  

                                                     doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. 

 

Sociálna práca 

Špecializácia sociálna práca 

 Garant:               prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. 

            Spolugaranti:      doc. Mgr. Barbara Nowak, PhD.  

                                                     prof. Mgr. Martin Muránsky, PhD. 

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

predškolská a elementárna pedagogika 

 Garant:               prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

            Spolugaranti:       doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  

                                                    doc. RNDr. Edita Partová, CSc. 

 

 

Na  webovej stránke fakulty sú k dispozícii aj ďalšie materiály :  



- Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z.  z 1. septembra 2019  o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor  

 

- Vnútorný predpis UK č.7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského – 

Úplne znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania 

o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 

 

- Vnútorný predpis UK č. 13/2019 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského 

– Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania 

o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave  

 

- Vnútorný predpis UK č. 2/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského – Úplne 

znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác 

a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na 

Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 

 

- Kritéria Pedagogickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

 

- Smernica dekanky č. 5/2015 Poplatky za habilitačné a inauguračné konanie 

 

- Informácie pre uchádzačov o habilitačné konanie 

 

- Informácie pre uchádzačov o vymenúvacie konanie. 

 

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú na oddelení vedy a doktorandského štúdia PdF UK, 

na mailovej adrese : sufliarska@fedu.uniba.sk alebo na telefónom čísle 02/9015 9362  

(Ing. Ivana Šufliarska).  
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