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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

Ústna časť

• Motivácia

• Osobnostné
predpoklady 
pre štúdium

• ¼ celkových bodov • z biológie človeka

• zo psychológie

• všeobecný prehľad

Dosiahnuté
výsledky SŠ učiva

Písomná časť



Vedomosti

• získa výber teoretických poznatkov zo základných psychologických diciplín

• ovláda princípy pedagogického a didaktického projektovania v prostredí
sekundárneho vzdelávania

Zručnosti

• 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

Kompetencie

• 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



Môže pokračovať v Mgr. štúdiu učiteľstva psychológie v kombinácii na iných univerzitách

Môže pôsobiť v školskom systéme vo funkcii pedagogického asistenta alebo asistentky 
špecializovaným pracovníkom s vyšším stupňom vzdelania  

Môže pôsobiť v sociálnych a poradenských službách vo funkcii pedagogického asistenta 
alebo asistentky špecializovaným pracovníkom s vyšším stupňom vzdelania  

Môže pôsobiť v prevencii v zdravotníckych službách vo funkcii pedagogického asistenta 
alebo asistentky špecializovaným pracovníkom s vyšším stupňom vzdelania  
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Čo je to
patopsychológia?



Aj takto môže vyzerať pedagogicko-
psychologický výskumný projekt
v spolupráci so študentkami
pri inovatívnom  vzdelávaní u detí 
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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


