Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami
o štúdium psychológie na Fakulte psychológie PEVŠ
Pred podaním prihlášky na štúdium fakulta psychológie odporúča záujemcom o štúdium:
1. oboznámiť sa podrobne so znením týchto informácií
2. zvážiť, či študent má zdravotné prekážky, ktoré mu budú brániť v štúdiu psychológie
3. po zvážení svojich zdravotných prekážok kontaktovať fakultného koordinátora pre
študentov so špecifickými potrebami (ďalej so ŠP)
4. v prípade zapísania sa na štúdium spoločne s koordinátorom pripraviť dokumentáciu,
ktorá ďalej bude pokladom pre udelenie štatútu študenta so ŠP.
Uvedené informácie vychádzajú z týchto dokumentov:
-

Zákon č. 131/2002 Z. z. (Vysokoškolský zákon):
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/137/20220425
Akreditačný spis študijného programu Psychológia na bakalárskom a magisterskom
stupni štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným alebo viacnásobným postihnutím. Zmyslové, telesné alebo
viacnásobné postihnutie nie je prekážkou pre štúdium psychológie, pokiaľ študent
dostatočne vidí a počuje (napr. používa lupu, má načúvací prístroj) a pohybuje sa v priestore
(napr. na vozíku), aby mohol primerane komunikovať s jednotlivcami aj skupinami osôb
a jeho komunikačné schopnosti mu umožňujú dorozumieť sa hovorenou rečou. Závažné
poruchy sluchu, zraku, motoriky a reči sú prekážkou pre štúdium psychológie.
b) s chronickým ochorením. Chronické ochorenie nie je prekážkou pre štúdium psychológie,
pokiaľ študent absolvuje prezenčnú výučbu v predpísanom rozsahu. Chronické ochorenie je
prekážkou, ak študent neabsolvuje aspoň 50 % prezenčnej výučby.
c) so zdravotným oslabením. Zdravotné oslabenie nie je prekážkou pre štúdium
psychológie, pokiaľ študent absolvuje prezenčnú výučbu v predpísanom rozsahu. Zdravotné
oslabenie je prekážkou, ak študent neabsolvuje aspoň 50 % prezenčnej výučby.
d) s psychickým ochorením. V prípade psychických ochorení ako je depresia, bipolárna
porucha, úzkostná porucha, schizofrénia, poruchy osobnosti a ďalšie, ak sú závažného
stupňa, ide o prekážku v štúdiu psychológie. Mieru závažnosti posudzuje psychiater formou
lekárskej správy. Psychické ochorenie nie je prekážkou, ak študent zvláda štúdium

v predpísanom obsahu a rozsahu, absolvuje aspoň 50 % prezenčnej výučby a zvláda bežné
sociálne fungovanie.
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Táto skupina ochorení je
prekážkou pre štúdium psychológie, nakoľko je charakteristická jadrovými deficitmi v oblasti
sociálno-emocionálnej (nedostatočná empatia a vyjadrovanie pocitov), poznávacej (zúžené
záujmy, stereotypné správanie, nevylučuje sa výskyt znížených intelektových schopností) aj
komunikačnej (nezáujem o komunikáciu, nedostatočný očný kontakt, nevylučujú sa poruchy
porozumenia)
f) s poruchami učenia. Špecifické poruchy učenia nie sú prekážkou, pokiaľ študent vie
plnohodnotne komunikovať písanou rečou: formuluje svoje myšlienky a názory laickým aj
odborným jazykom, rozumie čítaný odborný text a vie s ním pracovať, vie efektívne
komunikovať písanou rečou, napr. napísať odborný text, psychologické správy a pod.
Záujemca o štúdium by mal vedieť, čo sa vyžaduje od absolventa štúdia psychológie:
•

•

Absolvent štúdia bude pripravený odborne pracovať s ľuďmi všetkých vekových
kategórií, od raného veku cez produktívne obdobie života aj v starobe.
Je pripravený na praktickú aj vedecko-výskumnú profesionálnu dráhu.
Vo výskume aj v praxi bude uplatňovať etické princípy.
Získal dostatočne hlboké informácie, aby pochopil fakty, teórie a interdisciplinárne
súvislosti.
Uskutočňuje potrebné intervencie a vyvodzuje závery o ich efektivite. Sprostredkuje
tieto informácie klientovi prostredníctvom správy a/alebo spätnej väzby.
Vie sprostredkovať psychologické poznatky širšiemu prostrediu laickej verejnosti.

•

Dokáže sa ďalej vzdelávať vo svojom odbore a nadobúdať nové zručnosti v rôznych

•
•
•
•

formách štúdia.

