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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 PEVŠ zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom
„Školský psychológ pre 21.storočie“, ktorá sa konala v dňoch 20. a 21. 9.2012 v priestoroch
vysokej školy na Tematínskej 10 v Bratislave. Odborným garantom konferencie bola prof.
PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Prednášateľmi boli slovenskí psychológovia a renomovaní
odborníci zo zahraničia, skúsení školskí psychológovia vo svojich krajinách, členovia ISPA
a EFPA z Veľkej Británie, Belgicka, Fínska, Dánska, Nemecka, Francúzska, Lotyšska,
Španielska, Maďarska a Českej republiky. Z konferencie je vydaný zborník s rovnomenným
názvom v rozsahu 232 strán.
OZ Profkreatis v spolupráci s Fakultou psychológie PEVŠ a Slovenskou komorou psychológov
zorganizovali pre odborníkov, študentov i širokú verejnosť 6. ružinovskú vedeckú
konferenciu s názvom „Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých“, ktorá sa
konala dňa 8. 11. 2012 v Miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 821 02 Bratislava.
Fakulta psychológie realizovala pre študentov dňa 4.12.2012 prednášku zahraničného
pedagóga prof. Bernda Glazinského, riaditeľa Inštitútu manažmentu v Kolíne (Nemecko)
na tému „Complexity Management“ v budove fakulty.
Pedagógovia FPs zorganizovali dňa 14.12.2012 v rámci výučby so študentmi 1. roč. Bc. štúdia
návštevu Freudovho múzea vo Viedni.

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
a. Údaje o študijných programoch, v ktorých Fakulta psychológie PEVŠ poskytuje
vysokoškolské vzdelávanie sú uvedené v tabuľke č. 15.
b. Údaje o študentoch a ich štruktúre sú v tabuľkách č. 1 a 1a.
c. netýka sa1
d. Údaje o záujme o štúdium na Fakulte psychológie a výsledkoch prijímacieho konania sú
uvedené v tabuľkách č. 3a, 3b a 3c.
e., f., g. – netýka sa1

VII. Zamestnanci vysokej školy
Údaje o kvalifikačnej štruktúre pedagógov Fakulty psychológie sú uvedené v tabuľke
č. 10. V súvislosti s rozšírením štúdia na magisterskom stupni o ďalší študijný program
očakávame nárast počtu a zvyšovanie kvalifikácie pedagógov. Výučba na Fakulte psychológie
sa zabezpečuje aj prostredníctvom externých učiteľov, s čím sa najmä pri výberových
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predmetoch počíta aj v budúcom období. Zhodnotenie uskutočnených výberových konaní je
uvedené v tabuľke č. 9.
Prehľad publikačnej činnosti vysokoškolských pedagógov FPs je uvedený v tabuľke č.
13, t. č. ešte nie je kompletný, evidencia sa uzatvára až 30.3.2013.
IV., V., VI., VIII.-XIV. – netýka sa1

XV. Prílohy
Tabuľky č.: 1, 1a, 3a, 3b, 3c, 4, 9, 10, 13, 15.

V Bratislave, 5.3.2013

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
dekan fakulty
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Tieto oblasti nemožno vyhodnotiť vzhľadom k tomu, že Fakulta psychológie začala realizovať štúdium od
18.10.2011.
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