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I. Základné informácie o vysokej škole 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy 

Dekan: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., vymenovaný od 1.2.2012 

 

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy za predchádzajúci rok 

Fakulta psychológie bola zriadená pri Paneurópskej vysokej škole v nadväznosti na 

rozhodnutie Akreditačnej komisie SR s účinnosťou od 1. augusta 2011. S účinnosťou od 18. 

augusta 2011 boli Fakulte psychológie PEVŠ priznané práva uskutočňovať študijný program 

psychológia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia na 1. stupni štúdia v dennej a externej 

forme. Obsahové zameranie študijného programu vychádza z tradície prípravy psychológov 

na Slovensku a je inovované podľa dokumentu Europsy T – A framework for education and 

training for Psychologists in Europe, ktorý bol prijatý a schválený Valným zhromaždením 

Európskej federácie psychologických asociácií v roku 2001.  

Fakulta psychológie PEVŠ je prvou fakultou tohto druhu na Slovensku a v akademickom 

roku 2011/2012 začala vzdelávať prvých záujemcov o štúdium na bakalárskom stupni. 

V septembri 2011 sa zverejnili podmienky prijímacieho konania a na základe prihlášok sa 

uskutočnili prijímacie pohovory. Na dennú a externú formu štúdia  sa zapísalo spolu 84 

študentov zo 104 prijatých uchádzačov.   Akademický rok sa začal 18. októbra 2011.  

Potreba prípravy študentov pre nové európske a svetové prostredie sa už v prvom 

semestri existencie Fakulty psychológie realizovala aj prostredníctvom prednášok 

významných osobností európskej psychológie. Dňa 8. novembra 2011 mali študenti aj širšia 

odborná verejnosť možnosť vypočuť si prednášku rakúskej psychologičky Dr. Brigitty Sindelar 

zo Súkromnej univerzity Sigmunda Freuda vo Viedni (Sigmund Freud Privat Universität Wien) 

na tému „Diagnostika a terapia kognitívneho vývinu u detí“. Dňa 5. decembra 2011 

prednášal na tému „Kultúra organizácie“ profesor Berndt Glazinski, riaditeľ Inštitútu 

manažmentu z Kolína v Nemecku. Ďalšia prednáška zahraničného profesora odznela 8. 12. 

2011, keď sa téme „Identita školského psychológa – dilemy novej profesie“ venoval 

prorektor Karlovej Univerzity v Prahe profesor Stanislav Štech. 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

a.  Fakulta psychológie začala v roku 2011 poskytovať vysokoškolské vzdelávanie 1. stupňa 

v študijnom programe psychológia dennou a externou formou v slovenskom jazyku (tab. č. 

15).  

b. Údaje o počtoch študentov sú v prílohách - tabuľky č. 1, 1a a 3a.   



 3

c.   netýka sa1 

d.  Vzhľadom na to, že od termínu akreditácie po prípravu prijímacieho konania a realizáciu 

prijímacej skúšky ubehol len veľmi krátky čas, sú počty prihlásených uchádzačov a zapísaných 

študentov pomerne vysoké a z hľadiska perspektívy Fakulty psychológie PEVŠ veľmi sľubné.  

(tabuľka č. 3a)   

e., f., g.  – netýka sa1 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

Údaje o kvalifikačnej štruktúre pedagógov Fakulty psychológie sú uvedené v tabuľke 

č. 10. V súčasnej dobe je počet učiteľov 6 a ich kvalifikačná i veková štruktúra primeraná 

stavu rozvoja fakulty, ktorá v roku 2011 začala poskytovať vzdelávanie v 1. ročníku 

bakalárskeho štúdia. V budúcnosti možno v súvislosti s plánovaným rozšírením štúdia na 

magisterskom a doktorandskom stupni  očakávať nárast počtu a zvyšovanie kvalifikácie 

pedagógov. Výučba na Fakulte psychológie sa v súčasnosti zabezpečuje aj prostredníctvom 

externých učiteľov, s čím sa najmä pri výberových predmetoch počíta aj v budúcom období.  

IV., V., VI., VIII.-XIV. – netýka sa
1
 

 

XV. Prílohy 

Tabuľky č.: 1, 1a, 3a, 10, 15. 

 

 

 

V Bratislave, 27.2.2012 

 

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.                                                                                                                                                                                                                   

dekan fakulty 

                                                           

1
 Tieto oblasti nemožno vyhodnotiť vzhľadom k tomu, že Fakulta psychológie začala realizovať štúdium od 

18.10.2011. 

 


