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PRÍHOVOR REKTORA

Vážení študenti, vážení kolegovia a členovia akademickej obce PEVŠ,
opäť je tu začiatok nového akademického roka. Začíname ho po ťažkom a náročnom období. Celosvetová pandémia poznamenala nás všetkých, zvládli sme i toto ťažké
obdobie a nastupujeme do školského roka 2021/2022 s odhodlaním a predsavzatiami zdolať nové výzvy.
Začínali sme skromne a dnes môžeme konštatovať, že
sme najlepšou súkromnou školou. V rankingu všetkých vysokých škôl, ktorých je spolu 34, nám patrí 19 miesto, čo aj
vzhľadom na náš „mladý“ vek nie je zlé umiestnenie.
Veľkou výzvou je v krátkej budúcnosti i nasledujúca
akreditácia, ktorú bude realizovať už nová Akreditačná
agentúra. Chceme obstáť, musíme sa na to však dobre pripraviť. Práve práca na tomto úseku bude obsahom nášho
snaženia aj po celý budúci rok.
Chceme toho dosiahnuť viac. Preto budú i mesiace, ktoré sú pred nami, náročné. V centre
našej pozornosti bude i ďalej kvalita nielen našich študijných programov, ale dôraz budeme ďalej
klásť na kvalitu celého vzdelávacieho procesu.
Nemôžeme zabúdať ani na ďalší aspekt a to je výchova nielen odborná, ale zameraná i k zvýšeniu všeobecnej vzdelanosti a rozhľadenosti našich študentov. Preto budeme naďalej pokračovať
v organizovaní prednášok a diskusií s významnými odborníkmi a osobnosťami z praxe a verejného
života. K našim základným cieľom patrí i dôsledná realizácia Bolonskej deklarácie, osobitne časti
zdôrazňujúcej zvýšenie individuálnej práce a zodpovednosti študentov za vlastné študijné, ako
i odborné výsledky. Našim študentom budeme i naďalej poskytovať možnosť internacionálneho
štúdia a to či už cez program Erasmus plus, alebo cez bilaterálne dohody našej školy.
Výzvy, ktoré budeme v blízkej budúcnosti riešiť, sú nemalé a musíme sa zodpovedne pripraviť
na ich riešenie. Preto bude úlohou nás všetkých rozvíjať naše pracoviská, ktoré budú schopné a
pripravené zabezpečiť špičkový pedagogický proces, ako i tvorivú výskumnú a vedeckú prácu,
ktorá je nevyhnutná pri príprave špičkových absolventov.
Uplynulý rok bol v znamení pandémie, ktorá postavila všetky spoločenské oblasti pred veľké
výzvy a samozrejme aj vysoké školstvo.
Stáli sme pred novou realitou, ktorá nás prinútila k totálnej zmene hlavne v oblasti pedagogického vzdelávania. Prešli sme úplne na online vzdelávanie. Ak mám hodnotiť uplynulý rok, tak sme
túto výzvu úspešne zvládli. Pandemická kríza postavila tak isto aj vedu pred nové výzvy, ktoré náš
vzdelávací systém úspešne zvládol. Veda sa dostala takto do centra pozornosti celej spoločnosti.
Nesmieme zabúdať na naše zdravie, ktoré už viac ako rok je ohrozené. Zodpovedným prístupom a rešpektovaním všetkých zdravotných nariadení, ako aj zabezpečením kolektívnej

imunity, preukážeme zodpovednosť nielen voči sebe, ale celej našej spoločnosti. Čaká nás
teda ťažký a náročný rok. Som presvedčený, že ak sa budeme vzájomne podporovať, tak sa
úspech dostaví.
Prajem Vám učiteľom, zamestnancom, úspešný školský rok, aby sme dosiahli vytýčené ciele
a výrazne pokročili v rozvoji našej školy. Milí študenti, Vám osobitne prajem úspešný školský rok.
Bez Vášho aktívneho zapojenia náš spoločný úspech nie je možný, a aj preto si veľmi rád kedykoľvek vypočujem Vaše názory a návrhy na zlepšenie.
Želám Vám, ale i nám veľa síl, zdravia, pevnú imunitu, úspech a pohodu v našom spoločnom
snažení.

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
rektor PEVŠ

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 48 208 803
e-mail: rektorat@paneurouni.com

Rektor
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Prorektor pre výskum,
vedu a grantovú politiku
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

FAKULTY PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
FAKULTA PRÁVA
Dekanka
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M.
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a
zahraničné vzťahy
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Adresa
Fakulta práva PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel: +421 2 48 208 816
e-mail: dekan.fp@paneurouni.com

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
Dekan
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie a styk s verejnosťou
Ing. Ivan Brezina, PhD.
Adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel: +421 2 68 203 606
e-mail: dekanat.fep@paneurouni.com
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FAKULTA MASMÉDIÍ
Dekanka
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské
štúdium, tajomník fakulty
PHDr. Richard Keklak, PhD.
Adresa
Fakulta masmédií PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel: +421 2 68 203 612
e-mail: dekanat.fm@paneurouni.com

FAKULTA INFORMATIKY
Dekan
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Prodekan pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Adresa
Fakulta informatiky PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel: +421 2 68 203 639
e-mail: dekanat.fi@paneurouni.com

FAKULTA PSYCHOLÓGIE
Dekanka
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Adresa
Fakulta psychológie PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel: +421 2 48 208 861
e-mail: dekanat.fps@paneurouni.com
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PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, N.O.
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 48 208 803
e-mail: rektorat@paneurouni.com

Riaditeľ
RNDr. Michal Mutňanský
Tel.: +421 2 48 208 811
e-mail: michal.mutnansky@paneurouni.com
Ing. Katarína Ďurjak
Tel.: +421 248 208 811
e-mail: katarina.durjak@paneurouni.com
Obchodný riaditeľ
Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA
Tel.: +421 910 829 281
e-mail: roman.hruska@paneurouni.com
Ekonomické oddelenie
Ing. Marián Čerňanec
Tel.: +421 2 48 208 805
Email: marian.cernanec@paneurouni.com
Bc. Mária Romančíková
Tel.: +421 2 4820 8842
e-mail: maria.romancikova@paneurouni.com
Magdaléna Navarová
Tel.: +421 2 4820 8808
e-mail: magdalena.navarova@paneurouni.com

PROSPERITA HOLDING
Prosperita holding a.s. je česká investičná skupina s viac než dvadsaťročnou tradíciou. V rámci vzdelávania sú jej členmi aj významné české vysoké školy – Vysoká škola obchodní v Prahe a
Vysoká škola podnikání a práva v Ostrave a Prahe. Toto prepojenie vytvára potenciál pre spoločnú
organizáciu štúdia či podujatí.
Prosperita holding je považovaná za jednu z TOP najväčších rodinných spoločností v Českej
republike. Do portfólia priemyselného holdingu patrí viac než 30 spoločností a to naprieč odbormi.
Okrem iného tiež niekoľko významných tovární (Toma, Energoaqua, Karoseria) a fond Prosperita – OPF globální. Členstvo v Prosperite nám zabezpečuje stabilitu a posúva naše pôsobenie na
medzinárodnú úroveň aj v rámci investičného a kapitálového trhu.
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PRACOVISKÁ PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
Asistentka rektora
Ing. Marcela Galovská, PhD.
Tel.: +421 905 741 097
+421 248 208 803
e-mail: rektorat@paneurouni.com
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Vedúci: JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Tel.: +421 248 208 807
e-mail: slavomir.rudenko@paneurouni.com
Ing. Radka Sabová – Straková, PhD.
Tel.: +421 248 208 804
e-mail: radka.strakova@paneurouni.com
Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť
Vedúca oddelenia:
PhDr. Alena Mikolajová
Tel.: +421 248208 804,
e-mail: alena.mikolajova@paneurouni.com
Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské
štúdium a CŽV
PhDr. Miriama Mikulková, PhD.
Tel: +421 268 203 621
e-mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com
Oddelenie ľudských zdrojov PEVŠ n.o.
Mgr. Marta Briestenská
Tel.: +421 248 208 876
e-mail: marta.briestenska@paneurouni.com

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Rektorát
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Systémová integrátorka UIS
(Fakulta práva, Fakulta psychológie)
Mgr. Lenka Sekretárová
Tel.: +421 904 459 561
e-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com
Systémový integrátor UIS
(Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta
masmédií, Fakulta informatiky)
Mgr. Jozef Sisák
Tel.: +421 917 521 298
e-mail: jozef.sisak@paneurouni.com

Margita Sikhartová
Tel.: +421 248 208 858
e-mail: margita.sikhartova@paneurouni.com
Oddelenie registratúry
Ing. Ľudmila Tekulová
Tel.:+421 248 208 862
e-mail: ludmila.tekulova@paneurouni.com
Oddelenie marketingu
Jakub Majtán
Tel.: +421 917 341 742
e-mail: jakub.majtan@paneurouni.com
Oddelenie IT PEVŠ, n.o.
Vedúci oddelenia:
Bc. Peter Roman
Tel.: +421 905 885 751
e-mail: peter.roman@paneurouni.com
Technická podpora, Prolongácie preukazov
Roman Rosinský
Tel.: +421 905 885 751
e-mail: roman.rosinsky@paneurouni.com
preukaz@paneurouni.com
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AKADEMICKÁ KNIŽNICA PEVŠ NA TOMÁŠIKOVEJ UL.
Vedúca knižnice
a evidencia publikačnej činnosti
Ing. Zuzana Miháliková
Tel.: + 421 2 48 208 810 (pobočka Tomášikova ul.)
+ 421 2 68 203 602 (pobočka Tematínska ul.)
e-mail: zuzana.mihalikova@paneurouni.com
Katalogizácia knižného fondu a periodík, akvizácia
Knižničné a informačné služby
Mgr. Nora Snopeková
Tel.: +421 2 48 208 859
e-mail: nora.snopekova@paneurouni.com
Ohlasy na publikačnú činnosť
Knižničné a informačné služby
Zuzana Chorvátová
Tel.: +421 2 68 203 602
e-mail: kniznica@paneurouni.com
Knižničné a informačné služby
Tel.: +421 2 48 208 844 (pobočka Tomášikova ul.)
+421 2 68 203 634 (pobočka Tematínska ul.)
e-mail: kniznica@paneurouni.com
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Akademická knižnica
Tomášikova 20
P.O. BOX 12
821 02 Bratislava 2
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FAKULTA PSYCHOLÓGIE
PONUKA ŠTÚDIA
•
•
•

Psychológia (Bc. denná a externá forma)
Psychológia (Mgr. denná forma)
Školská psychológia (PhD.)
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PRÍHOVOR DEKANKY
Milé študentky a študenti, kolegyne a kolegovia, Cives academici carissimi!
Každý rok - či už kalendárny alebo akademický plynie v určenom rytme, ukotvený míľnikmi označujúcimi
začiatok, priebeh či zavŕšenie konkrétnej etapy. Na Fakulte
psychológie Paneurópskej vysokej školy, po úspešnom
zvládnutí výučby v náročných pandemických podmienkach
uplynulého akademického roka, vstupujeme do nového
akademického roka 2021/2022. Pre našu fakultu je to
jubilejný rok, v ktorom si spoločne pripomenieme a oslávime
prvú dekádu od jej etablovania na Paneurópskej vysokej
škole v roku 2011.
Milé študentky, milí študenti!
Dovoľte mi pozdraviť Vás na prahu tohto nového
akademického roka a popriať Vám všetko dobré. Osobitne
vítam na našej akademickej pôde najmladších kolegov - študentov a študentky prvého ročníka.
Milí prváci ! Vaše rozhodnutie pre štúdium na fakulte psychológie je pre nás - vyučujúcich - nielen
vyjadrením Vašej dôvery, ale aj záväzkom a zodpovednosťou poskytnúť Vám kvalitné vzdelanie
a vytvoriť priestor pre tvorivé bádanie, osvojenie profesijných zručností, a tiež pre Váš osobný
rast, hlbšie prežívanie spolupatričnosti a dozrievanie v povolaní. Povzbudzujem Vás, aby ste
prvé týždne v akademickom prostredí využili možnosť osobnej komunikácie s mentorom Vášho
ročníka i s ďalšími vyučujúcimi, ktorí Vám budú nápomocní pri orientácii a porozumení procesu
vysokoškolského štúdia.
Po náročnom ´on-line moratóriu´ uplynulých semestrov sa tešíme aj na osobné stretnutia
so študentmi vyšších ročníkov – osobitne študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí
väčšinu prvého roka vysokoškolského štúdia strávili výučbou vo virtuálnom priestore. Dúfame, že
náročné situácie i študijné výzvy počas uplynulých semestrov sa pre Vás stali (môžu stať) zdrojom
k posilneniu Vašej psychickej odolnosti, časom rozlišovania toho, čo je hodnotné a podstatné, i
motiváciou k pomoci tým zraniteľnejším a krehkejším z nás. Patrí totiž k paradoxom života, že pri
putovaní po horizontálach a vertikálach bytia nás môže najviac posilniť a prehĺbiť v osobnej zrelosti
životná kríza, choroba, prekážka či naše zlyhanie.
Skúsenosti z pandemického obdobia nás naučili, že študijné podmienky, súvisiace s formou
výučby, sa môžu rýchlo a dynamicky meniť. Aktuálne informácie o prípadných zmenách Vám
budú k dispozícii cez UIS, prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich a v koordinácii s dekanátom
fakulty. K dispozícii pre študentov i zamestnancov PEVŠ sú od uplynulého semestra aj služby
akademickej poradne APKA, najmä individuálne a skupinové psychologické poradenstvo,
podporné poradenstvo a krízová intervencia, koučing, študijné poradenstvo a poradenstvo pre
študentov so špecifickými potrebami.
Milé kolegyne a kolegovia,
Fakulta psychológie PEVŠ je jedinou fakultou psychológie na Slovensku a v tomto
kalendárnom roku si pripomíname desiate výročie jej založenia. Poslanie fakúlt má nezastupiteľnú
úlohu v štruktúre univerzít a vysokých škôl ako integrálneho celku. Slovo facultas (lat.) vyjadruje
nielen možnosť či príležitosť, ale tiež určitú schopnosť alebo talent, ktoré sú typické a jedinečné.
Zameranie našej fakulty na študijný odbor Psychológia môže byť pre nás výzvou a inšpiráciou
rozvíjať povolanie psychológ v dimenzionálnej perspektíve, v prieniku najnovších vedeckých
poznatkov a hlboko ľudskej služby pre dobro každej osoby i pre spoločné dobro.
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Uplynulým akademickým rokom sa na slovenských vysokých školách začal náročný legislatívny
proces, ktorého cieľom je do konca roku 2022 zosúladiť vnútorný systém s kritériami pre vnútorný
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. So štandardami, ktoré zverejnila
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, musia byť v rovnakom časovom horizonte
zosúladené všetky študijné programy a pravidlá pre habilitačné a inauguračné konania.
Nasledujúci rok tak bude pre nás výzvou k tvorivej tímovej spolupráci pri finalizácii podkladov k
novej akreditácii.
Cives academici carissimi !
V mene vedenia fakulty Vám všetkým prajem pevné zdravie, vnútorný pokoj a radosť z prežívania
zmysluplnosti vlastného života. Všetkým ďakujem za solidaritu a súdržnosť v uplynulom období
a prajem tvorivé prostredie pre edukáciu, vzdelávanie a nové výskumné projekty v akademickom
roku 2021/2022.
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
dekanka Fakulty psychológie PEVŠ
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VEDENIE FAKULTY PSYCHOLÓGIE PEVŠ
Dekanka
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
tel.: +421 2 482 08 860
e-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Adresa:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
tel.: +421 2 482 08 863
e-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Doručovacia adresa:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Tomášikova 20
P.O. BOX 12
820 09 Bratislava 29

Prodekanka pre vedecko-výskumnú
činnosť, doktorandské štúdium a
zahraničné vzťahy
Mgr. Denisa Newman, PhD.
tel.: +421 2 482 08 873
e-mail: denisa.newman@paneurouni.com
Tajomníčka fakulty
Ing. Nikola Kopiláková
tel.: +421 2 482 08 861
e-mail: nikola.kopilakova@paneurouni.com

ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY FAKULTY
AKADEMICKÝ SENÁT

Členovia senátu

Predsedníčka
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Zamestnanecká časť
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Tajomník
Mgr. Erik Radnóti, PhD.

Študentská časť
Bc. Henrieta Koklesová
Bc. Michaela Výbohová
Lucia Kolimárová
Sára Reháková

Overovateľka
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
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VEDECKÁ RADA

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Predseda:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Predsedníčka:
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Interní členovia:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.	
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.		
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PhDr. Veronika Boleková, PhD.		
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. 		
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Mgr. Denisa Newman, PhD.

Členovia:
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Bc. Michaela Výbohová
Mgr. Inès Bernadette Limberg

Externí členovia:
Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.	
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.	
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.	
prof. PhDr. Anton Heretik. PhD.

PRACOVISKÁ FAKULTY
Sekretariát dekanky
Ing. Nikola Kopiláková
tel.: +421 2 482 08 861
e-mail: nikola.kopilakova@paneurouni.com
Študijné oddelenie
Vedúca: JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková
tel.: +421 2 482 08 836
e-mail: jana.zahorcakova@paneurouni.com

Mgr. Lenka Sekretárová – referentka pre Bc.,
Mgr., PhD. štúdium a rigorózne konanie
tel.: +421 2 482 08 871
e-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com

ÚSTAVY FAKULTY PSYCHOLÓGIE PEVŠ
ÚSTAV VŠEOBECNEJ PSYCHOLÓGIE
Odborná asistentka:
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
tel.: +421 2 482 08 179
e-mail: beata.dopjerova@paneurouni.com

Vedúca ústavu
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
tel.: +421 2 482 08 867
e-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Odborná asistentka:
Mgr. Denisa Newman, PhD.
tel.: +421 2 482 08 863
e-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Docent:
doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
tel.: +421 2 482 08 832
e-mail: michal.ceresnik@paneurouni.com
Odborná asistentka:
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
tel.: +421 2 482 08 863
e-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborný asistent:
Mgr. Lukáš Zajac, PhD. MSc.
tel.: +421 2 482 08 832
e-mail: lukas.zajac@paneurouni.com
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ÚSTAV ŠKOLSKEJ A PRACOVNEJ PSYCHOLÓGIE
Vedúca ústavu
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
tel.: +421 2 482 08 867
e-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com

Odborná asistentka
Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD. M.A.
te.: +421 2 482 08 853
e-mail: silvia.albertova@paneurouni.com

Odborná asistentka
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
tel.: +421 2 482 08 179
e-mail: henrieta.rolkova@paneurouni.com

Odborný asistent
Mgr. Erik Radnóti, PhD.
tel.: +421 2 482 08 853
e-mail: erik.radnoti@paneurouni.com

ÚSTAV KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE
Vedúca ústavu
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
tel.: +421 2 482 08 868
e-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Odborná asistentka
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Tel: +421 2 482 08 820
e-mail: petra.pappova@paneurouni.com

Docentka
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
tel.: +421 2 482 08 853
e-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Odborná asistentka
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
tel.: +421 2 482 08 869
e-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com

DOKTORANDI
Interní doktorandi:

Externí doktorandi:

Mgr. Kristína Trnovcová
e-mail: kristina.trnovcova@paneurouni.com

PaedDr. Petra Arslan-Šinková
e-mail: petra.arslan-sinkova@paneurouni.com

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová
e-mail: eva.klanduchova@paneurouni.com

Mgr. Stanislava Gregor Sorgerová
e-mail: stanislava.sorgerova@paneurouni.com

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková
e-mail: daniela.mitrikova@paneurouni.com

Mgr. Eva Svrčková
e-mail: eva.svrckova@paneurouni.com

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová. PhD.
e-mail: romana.schunova@paneurouni.com
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EXTERNÍ PRACOVNÍCI
Ústav klinickej psychológie
prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.
PhDr. Róbert Máthé, PhD.
PhDr. Marek Madro, PhD.
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
PhDr. Ján Uriga, PhD.
Mgr. Lucia Benč Orlická, PhD.
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
Mgr. Mojmír Kališ, PhD.
Mgr. Eva Račková, PhD.
Mgr. Eva Klímová
Ing. Patrik Ziman

Ústav všeobecnej psychológie
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
prof. Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
PhDr. Daniela Kusá, PhD.
PhDr. Denisa Maderová
PhDr. Tomáš Michaľák, PhD.
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
PhDr. Štefan Grajcár
Mgr. Pavol Kardoš
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

PROFIL FAKULTY A ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Psychológia v celosvetovom i slovenskom rámci má už niekoľko desaťročí významné
postavenie v systéme vied a profesia psychológa je spoločensky žiaduca, cenená a hodnotená.
Svoju pozornosť orientuje na riešenie širokého spektra osobných, skupinových i spoločenských
problémov na úrovni diagnostiky, poradenstva, prevencie a terapie. Akceptovaná pozícia
psychológie v spoločnosti odráža kvalitu zložiek jej štruktúry a orientácie v teoretickej,
metodologickej i aplikačnej sfére.
Súčasťou tohto pozitívneho stavu je aj adekvátny záujem o štúdium psychológie, prácu
psychológa v rôznych sférach spoločenského života, záujem o psychológiu a psychológov nielen
z pozície národných tradícií a prístupov, ale aj s ohľadom na nové trendy, spojené s usporiadaním
v Európe a úsilím Európskej únie o určité zjednotenia aj v tejto oblasti. Priamo sa to týka aj systému
vysokoškolskej prípravy psychológov a budovania vzdelávacích inštitúcií.
Fakulta psychológie nasleduje celospoločenský trend a síce, nebyť ako psychológia len
súčasťou iných fakúlt, ale samostatne ako fakulta zabezpečiť komplexnú prípravu psychológov
tak, ako je to bežné vo svete. Konkrétne na Slovensku sme jedinou a už môžeme povedať, že aj
najstaršou fakultou psychológie, ktorá úspešne pôsobí na poli vzdelávania.
Fakulta psychológie PEVŠ garantuje kvalitu vzdelávacieho procesu zameraním na nové smery
v oblasti psychológie a zároveň zachovaním prísnych požiadaviek akreditácie vysokoškolského
vzdelávania v odbore psychológia na Slovensku i v európskom akademickom priestore. Fakulta
psychológie PEVŠ ponúka bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia.
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PROFIL BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU: PSYCHOLÓGIA
Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, v ktorom absolvent získa
vysokoškolské vzdelanie. Študijnému odboru psychológia sú venované viac ako 3/5 obsahu
študijného programu. Študijný program Psychológia prvého - bakalárskeho stupňa (Bc.) v
odbore Psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy sa realizuje v internej
forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky i v externej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 4
roky. Štruktúra študijného programu zodpovedá požiadavkám Zákona o vysokých školách
a jadru znalostí študijného odboru psychológia. Štúdium bakalárskeho stupňa je zamerané
na získanie a osvojenie si základných teoretických poznatkov a metodologických postupov
v psychologických vedných disciplínach. Budúci absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na
2. stupni magisterského štúdia v študijnom programe Psychológia v dennej forme na Fakulte
psychológie Paneurópskej vysokej školy. Program poskytuje študentom všeobecnú orientáciu v
základných psychologických disciplínach, subdisciplínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa
vzťahujú k psychológii. Umožňuje základnú prípravu v disciplínach psychológie, hlavných teóriách
a technikách. Okrem odborných psychologických vedomostí zahŕňa metodologickú prípravu
pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov. Tento stupeň psychologického
štúdia neposkytuje profesionálnu kvalifikáciu a kompetencie pre nezávislú psychologickú prax,
no poskytuje nevyhnutnú prípravu na ňu. Je nevyhnutným predpokladom štúdia na 2. stupni v
odbore psychológia.

PROFIL ABSOLVENTA A UPLATNENIE
Teoretické vedomosti
Absolvent bakalárskeho štúdia sa orientuje v odbornej terminológii a v systéme psychologických
disciplín, získa prehľad v základných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplínach
na úrovni poznatkov súčasných psychologických vied. Poznatky sa týkajú základných
psychologických pojmov, psychických javov a ich teoretických základov. Absolvent nadobudne
bázu na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého bádania v oblasti teoretických
(základných a špeciálnych disciplín), ale aj aplikovaných psychologických disciplín.
Osvojí si základné princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov a základné
predpoklady vedeckého výskumu. Nadobudne tiež poznatky o etických princípoch pri vykonávaní
psychologickej a výskumnej činnosti, poznatky o normálnom vývine, vývinových obdobiach a
poruchách osobnosti. Dokáže vysvetliť interindividuálne rozdiely v správaní, osobnostných
charakteristikách a sociálnych súvislostiach.
Praktické a doplňujúce zručnosti
Študijný program poskytuje ucelený súbor študijných zručností v psychologickom hodnotení,
intervencii a interpretácii. Absolvent tak disponuje týmito zručnosťami aj v oblasti používania
psychologických metód, prezentačnými a komunikačnými zručnosťami. Ovláda základné princípy
diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (pedagogická, školská, poradenská,
pracovná a organizačná, klinická psychológia).
Disponuje tiež poznatkami z vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych
vied a zručnosťami relevantnými pre písanie správ, článkov a výskumných štúdií.
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Uplatnenie absolventa
Absolvent je schopný integrovať teoretické poznatky zo základov konštruovania meracích
nástrojov a vykonávať všetky asistenčné práce v súvislosti s praktickým ovládaním zručností
psychologickej diagnostiky pri analýze problémov na úrovni jednotlivca, ale aj na úrovni skupín
a spoločnosti, pričom ovláda pravidlá etickej práce odboru na úrovni vedy a praxe. Dokáže
vykonávať asistenčné aktivity, súvisiace s vedením individuálnych a skupinových rozhovorov,
analýzou dokumentov a disponuje prezentačnými, komunikačnými, koučingovými zručnosťami,
tiež dokáže pôsobiť ako súčasť tímov vo vybraných oblastiach psychologickej práce.
Absolvent sa môže uplatniť ako asistent psychologickej diagnostiky, používateľ základných
psychologických metód v oblasti výskumu, odborný asistent a pracovník pod odborným dohľadom
vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb.

PROFIL MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU: PSYCHOLÓGIA
Tento magisterský študijný program sa otvoril na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej
školy po prvý raz v akademickom roku 2016-2017. Bol reakreditovaný v roku 2018. Študijný
program sa realizuje len v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky.
Štruktúra študijného programu zodpovedá požiadavkám Zákona o vysokých školách a jadru
znalostí študijného odboru psychológia. Program je obsahovo zostavený tak, aby v plnej miere
reflektoval požiadavky praxe. Je koncipovaný v súlade s opisom študijného odboru Psychológia
pre druhý stupeň (Mgr.) štúdia, platným od 1.9.2019. Pri jeho zostavovaní sme sledovali cieľ, aby bol
zameraný najmä (no nielen) na tri domény: klinickú psychológiu a psychológiu zdravia, pracovnú
a organizačnú psychológiu a psychológiu vzdelávania (školskú a edukačnú psychológiu).
Študijný plán v týchto troch doménach je nasledovný: každá má jeden „nosný“ povinný
predmet. Naň v ďalšom semestri nadväzuje jeden povinne voliteľný predmet, zameraný na metódy
danej špecializácie. Ich výber vzájomne nekoliduje, a tak si poslucháč môže (ale nemusí) zvoliť
všetky tri povinne voliteľné predmety, zamerané na metódy v klinickej psychológii a psychológii
zdravia, pracovnej a organizačnej psychológii a psychológii vzdelávania. Na záver štúdia – ako
súčasť štátnej skúšky - nasledujú kolokviálne ústne skúšky z týchto troch domén, pričom študent
si z nich povinne zvolí ľubovoľné dve. Týmto chceme docieliť, aby sa vedomosti a zručnosti účelne
prelínali ako dve stránky odbornej kompetencie budúcich psychológov.
Tento cieľ sa zabezpečuje aj nadväzovaním kurzov na bakalársky stupeň štúdia a primeraným
zastúpením základných a špeciálnych oblastí psychologickej teórie a praxe.
Nosné témy jadra vedomostí a zručností a ich nadväznosť na prvý stupeň (Bc.) vysokoškolského
štúdia v odbore Psychológia spočívajú v nasledovnom:
a.	

teoreticko-metodologické rozšírenie základných psychologických disciplín o najnovšie
poznatky, informácie a trendy vo vede a výskume: Metodológia psychologického
výskumu, Štatistika, Psychodiagnostika dospelých, Psychodiagnostika detí a mládeže,
Súčasná sociálna psychológia, Pracovná psychológia a organizačná psychológia,
Školská psychológia a školský psychológ, Klinická psychológia – teória a prax, Teória a
prax poradenskej psychológie;

b.	

nadväznosť na vývinovú psychológiu: Poruchy psychického vývinu, Vývin reči a raná
intervencia,

c.	

nadväznosť na kognitívnu psychológiu: Základy neuropsychológie, Afázie a demencie;
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d.	

nadväznosť na pedagogickú psychológiu: Edukačná psychológia v biodromálnom
kontexte, Špecifické poruchy učenia a ich prevencia;

e.	

nadväznosť na poradenskú psychológiu: Párové poradenstvo a terapia; nadväznosť na
psychológiu osobnosti: Teórie psychológie osobnosti; Psychológia zdravia;

f.	

prehĺbenie vedomostí a zručností: Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a
psychológii zdravia, Metódy školskej psychológie, Metódy pracovnej a organizačnej
psychológie, Poradenské modely a prístupy v praxi;

g.	

doplnenie poznatkov a rozvoj zručností v aplikovaných oblastiach psychologickej
praxe: Programy prevencie drogových závislostí, Sexualita a sexuálne poradenstvo,
Psychoterapia, Psychológia tvorivosti a nadania; Internetové poradenstvo a ďalšie;

h.	

získavanie odborných kompetencií zážitkovou metódou: Sociálno-psychologický výcvik
I. a II., Arteterapia a muzikoterapia

i.	

rozširovanie kompetencií v rešeršovaní zahraničnej odbornej literatúry a rozvoj
prezentačných zručností – priebežne na seminároch k jednotlivým zadaniam, formou
semestrálnych prác a diplomovej práce, Seminár k diplomovej práci;

j.	

odborná prax v treťom semestri štúdia v rozsahu 80 hodín na psychologickom
pracovisku pod supervíziou skúseného psychológa - špecialistu. Prax môže prebiehať
v jednom alebo viacerých rezortoch, ťažiskovo v rezorte zdravotníctva (kliniky,
ambulancie klinických psychológov, špecializované pracoviská), práce, sociálnych vecí
a rodiny (podniky a organizácie, úrady práce, detské domovy, domovy pre seniorov,
iné špecializované zariadenia) a školstva (školy, centrá pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, špeciálno-pedagogické poradne). Podmienkou získania
kreditov je spracovanie a odovzdanie Denníka z praxe a Správy z praxe, nielen potvrdenie
o jej absolvovaní.

Kurzy sú zostavené tak, aby pripravili absolventov pracovať v akejkoľvek oblasti psychologickej
špecializácie aj v oblasti výskumu. Podrobnú charakteristiku jednotiek študijného programu
zachytávajú informačné listy.

PROFIL ABSOLVENTA A UPLATNENIE
Absolvent tohto študijného odboru a študijného programu je osobnosť pripravená
kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu psychológa. Absolvent štúdia bude pripravený
odborne pracovať s ľuďmi všetkých vekových kategórií, od raného veku cez produktívne obdobie
života aj v starobe. Taktiež dokáže pracovať s ľuďmi v rámci skupín, spoločenstiev alebo väčších
systémov. Rozumie nielen psychologickým zákonitostiam biodromálneho procesu u bežnej
populácie, ale má poznatky a ovláda metódy a zručnosti psychologickej práce s klinickou aj inak
ohrozenou populáciou.
Má odborné kompetencie v oblasti analýzy, odhaľovania, hodnotenia a merania
psychologických procesov a stavov a taktiež má poznatky z intervencie, optimalizácie, riadenia a
prevencie. Tieto poznatky dokáže tlmočiť a uplatňovať vo sfére vzdelávania, práce a v starostlivosti
o zdravie ľudí aj v širšom spoločenskom kontexte.
Absolvent je spôsobilý tvorivo pracovať individuálne aj v tíme, rovnocenne napríklad s lekárom
a inými odborníkmi v rezortoch, kde sa uplatňujú psychológovia. Je schopný riadiť tímy, viesť
projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.
Absolvent je pripravený na praktickú aj vedecko-výskumnú profesionálnu dráhu. V oboch
sférach dokáže uplatňovať etické princípy profesie.
19

Teoretické vedomosti
•

získal dostatočne hlboké informácie, aby pochopil fakty, teórie a interdisciplinárne
súvzťažnosti najmä na poli psychológie vzdelávania, práce a starostlivosti o zdravie,

•

ovláda metodológiu a vybrané metódy štatistického spracovania údajov,

•

dokáže uplatniť vo výskume i v praxi opodstatnené prístupy a metódy (prístup, založený
na dôkazoch),

•

disponuje poznatkami z oblasti psychológie jednotlivca, rodiny, skupiny aj širších
spoločenstiev, je vnímavý a kritický v otázkach, týkajúcich sa postavenia človeka v
spoločnosti,

•

má solídne znalosti zo všetkých psychologických špecializácií, aby mohol kompetentne
pracovať ako psychológ.

Praktické a doplňujúce zručnosti
•

dokáže určiť cieľ potrebnej intervencie alebo služby pre klienta (jednotlivca, rodinu,
skupinu, spoločenstvo),

•

dokáže stanoviť (diagnostikovať, hodnotiť) relevantné charakteristiky jednotlivca, skupiny
alebo organizácie pomocou vhodných metód,

•

dokáže navrhnúť potrebné intervencie,

•

uskutočňuje potrebné intervencie, objektívne hodnotí ich účinnosť a vyvodzuje závery o
ich efektivite,

•

sprostredkuje tieto informácie klientovi prostredníctvom správy a/alebo spätnej väzby,

•

má poznatky z vied o človeku a spoločnosti,

•

vie spracovať a zverejňovať výsledky svojej odbornej činnosti v profesijnej komunite,

•

vie efektívne sprostredkovať psychologické poznatky širšiemu prostrediu laickej
verejnosti, dokáže sa ďalej vzdelávať vo svojom odbore a nadobúdať nové zručnosti v
rôznych formách vzdelávania.

Uplatnenie absolventa
Tento študijný program pripravuje absolventov psychológie bez špecializácie, ktorí spĺňajú
požiadavky súčasného trhu práce vďaka zastúpeniu vedomostí aj zručností z kľúčových
teoretických, ale predovšetkým aplikovaných psychologických disciplín. Ťažiskom sú najmä
získané poznatky a kompetencie v (1) klinickej psychológii a psychológii zdravia, (2) pracovnej
a organizačnej psychológii a (3) školskej a edukačnej psychológii, prehĺbené a obohatené počas
štúdia aj podľa záujmu a vnútorného zamerania absolventov.
Absolvent študijného odboru Psychológia má možnosť profesionálneho uplatnenia a
ďalšieho vzdelávania v súlade s platnou legislatívou (t. č. zákonom NR SR č. 199/1994 Z.z. o
psychologickej činnosti, zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Nariadením vlády
SR z 9.6.2010 č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností).
Absolventi sú pripravení na budúce pôsobenie v akejkoľvek oblasti psychológie a všade tam,
kde sa v spoločnosti uplatňuje psychologická činnosť. Toto je zabezpečené obsahom vzdelávania,
ktoré je tvorené do vysokej miery jadrom študijného odboru Psychológia.
Môžu pracovať v rezorte zdravotníctva, rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a rezorte
školstva, ale tiež v ďalších sférach spoločenského života a výrobnej sféry ako napr. riadenie
ľudských zdrojov, policajné zložky a súdnictvo a penitenciárna starostlivosť, armáda, humanitárna
pomoc, doprava, šport, masmédiá a komunikácia, obchod a marketing, priemysel, privátny sektor
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a v neposlednom rade oblasť vedy, výskumu a vzdelávania.
Absolvent sa uplatní (v niektorých prípadoch až na základe osvedčenia o špecializačnom
štúdiu alebo certifikovanej činnosti) v diagnostickej, terapeutickej, posudkovej, preventívnej a
poradenskej činnosti, a to na všetkých stupňoch a všade tam, kde je priestor na propagáciu a

PROFIL DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:
ŠKOLSKÁ PSYCHOLÓGIA
Študijný program „Školská psychológia“ tretieho stupňa v odbore Psychológia na Fakulte
psychológie PEVŠ v Bratislave sa realizuje v internej aj externej forme so štandardnou dĺžkou štúdia
3, resp. 4 roky. Štruktúra študijného programu Školská psychológia zodpovedá požiadavkám
Zákona o vysokých školách a jadru znalostí študijného odboru.
Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.
Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a
sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Po absolvovaní
štúdia získa študent titul „philosophiae doctor“ (PhD.)
Doktorandské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ sa zameriava na školskú psychológiu,
keďže v tejto oblasti má fakulta silný akademický tím vyučujúcich a uskutočňuje významné
výskumné projekty v medzinárodnom meradle. Študenti počas štúdia aktívne riešia výskumný
projekt (pod vedením školiteľa), vzdelávajú sa v odbore a špecializácii, zapájajú sa do výučby
(vedenie seminárov, vedenie a oponovanie záverečných prác) a ďalších akademických aktivít (napr.
ŠVOČ). Participujú na činnosti psychologickej poradne, ktorá pôsobí na fakulte. Aktívne priebežne
publikujú vo vedeckých a odborných periodikách. Podieľajú sa na organizácii konferencií a
odborných podujatí, ktoré organizuje Fakulta psychológie PEVŠ a tiež aktívne reprezentujú fakultu
na takýchto podujatiach doma aj v zahraničí.

PROFIL ABSOLVENTA A UPLATNENIE
Absolvent študijného programu bude zrelým vedeckým pracovníkom, disponujúcim
poznatkami o pôsobení v sociálnom a edukačnom systéme a v edukácii v širších súvislostiach,
a to s ohľadom na psychologickú, vzdelávaciu, ekonomickú a organizačnú stránku národných
i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa budú špecializovať v oblasti školskej
psychológie. Študenti budú do hĺbky oboznámení s vedeckým potenciálom a aktuálnymi trendmi
rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať.
Oblasť školskej psychológie je obohatená o nový a netradičný rozmer - rozmer „biodromálnosti“.
Ide o rozmer prípravy a vzdelávania psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá sa
uskutočňuje na celej biodromálnej dráhe človeka, počnúc psychológiou edukácie vo vývinovom
období predškolského a mladšieho školského veku, pubescencie a adolescencie, mladšej
a strednej dospelosti až po starobu človeka. Absolventi sa uplatnia vo vedeckom výskume, v
pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, v medzinárodných projektoch a
organizáciách.
Teoretické vedomosti
V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných
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trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych, edukačných a psychologických javoch spolu s ich
aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. Doktorandské štúdium je orientované na interdisciplinárny
prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je
špecifické zameranie dizertačnej práce.
Praktické a doplňujúce zručnosti
•

príprava, koordinácia a vedenie domácich a medzinárodných výskumných projektov;

•

tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;

•

expertízna a analytická činnosť;

•

publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných
periodikách;

•

pedagogické a poradenské pôsobenie;

•

reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;

•

schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a školskopsychologické problémy.

Uplatnenie absolventa
Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Školská psychológia ovládajú vedecké metódy
psychologického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu výchovných a vzdelávacích
problémov, uskutočňovať expertíznu, poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne
i mimovládne inštitúcie, prednášať na vysokých školách teóriu a metódy školskej psychológie.
Oblasti uplatnenia
•

v koordinovaní a vedení domácich a medzinárodných vedecko-výskumných tímov,

•

v pedagogickej činnosti ako kvalifikovaní špecialisti v oblasti školskej a edukačnej
psychológie na domácich a zahraničných univerzitách,

•

pri tvorbe vysokoškolských učebníc a publikácií vo významných domácich a zahraničných
odborných periodikách,

•

v rámci nadnárodných, národných a regionálnych inštitúcií pri tvorbe školskopsychologických projektov, expertíz a politík.

•

ďalšia vlastná vedecká, expertná, poradenská či autorská činnosť v oblasti absolvovaného
študijného programu, či oblasti expertízy.

Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu
Pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a rešpektuje
podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti, kapacitné a časové ohraničenia.
Pri tvorbe študijného plánu na akademický rok s rešpektovaním nadväznosti predmetov si
študent povinne zapisuje:
•

všetky povinné predmety určené učebným plánom,

•

určený počet predmetov z jednotlivých skupín povinne voliteľných a výberových
predmetov.

Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným
absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo na
jeho riadne absolvovanie.
Ďalšie podmienky utvárania študijných plánov a podmienky, ktoré musí študent splniť v
priebehu štúdia a na riadne skončenie študijného programu, sú konkretizované v Smernici
dekanky č.1/2017 Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie.
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ŠTÚDIUM – INFORMÁCIE O KREDITOVOM SYSTÉME
Štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ sa v plnom rozsahu realizuje v kreditovom systéme.
Tento systém štúdia umožňuje hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním jednotiek
študijného programu, podporuje mobilitu študentov (t.j. možnosť absolvovať časť štúdia na
zahraničnej univerzite) a poskytuje im možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného programu.
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je v dennej forme 60 kreditov (kredit =
ECTS), v externej forme najviac 48 kreditov. Podmienkou zápisu do vyššieho ročníka je získanie
minimálne 40 kreditov v prípade interného študenta a 30 kreditov v prípade externého študenta.
Študent získava kredity úspešným absolvovaním predmetu (kurzu), najčastejšie zložením skúšky.
Na bakalárskom stupni je na riadne skončenie štúdia potrebné získať 180 kreditov a na
magisterskom stupni 120 kreditov. Ďalšími podmienkami sú úspešné absolvovanie povinných,
povinne voliteľných a výberových predmetov, ako aj vykonanie štátnych skúšok, súčasťou ktorých
je obhajoba záverečnej práce.
Podmienkou úspešného (riadneho) absolvovania doktorandského štúdia v dennej aj externej
forme je získanie 180 kreditov.

RIGORÓZNE KONANIE
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 ods. 9 a 10, § 62a ods. 1, 2, 3 a §
63 ods. 3 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne
skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore Psychológia. Na rigorózne konanie
sa môže prihlásiť absolvent magisterského študijného programu alebo obdobného študijného
programu v zahraničí v študijnom odbore Psychológia. Rigoróznou skúškou a obhajobou
rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore
má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky
vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Uchádzač
môže rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce absolvovať spravidla po jednom roku výkonu
praxe. Fakulta psychológie udeľuje uchádzačom, ktorí úspešne vykonali rigoróznu skúšku a
obhajobu rigoróznej práce akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“). Pravidlá na
vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje Smernica dekana č. 1/2019 Zásady rigorózneho konania.
Podmienky prijatia na rigoróznu skúšku
Prihlášku na rigoróznu skúšku podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom
programe študijného odboru Psychológia výhradne elektronickou formou. Prihlášky na rigoróznu
skúšku je možné podať priebežne počas celého roka. V prihláške uchádzač okrem osobných
údajov uvedie študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a navrhovanú tému rigoróznej práce. Dekanka posúdi prihlášku na rigorózne konanie spravidla
do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že dekanka nesúhlasí s navrhovanou témou, vyzve
uchádzača, aby navrhol novú tému rigoróznej práce. Ak prihláška spĺňa uvedené požiadavky,
dekanka písomne potvrdí prijatie prihlášky a uchádzačovi oznámi termín odovzdania rigoróznej
práce. Zároveň dekanka fakulty vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia
o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade
neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
Ďalšie informácie a podrobnosti sú aktuálne zverejňované na web stránke Fakulty psychológie.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022
I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Otvorenie akademického roka......................................................................................21.09.2021
Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2022/2023...................do 28.02.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2022/2023...................do 30.06.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2022/2023...................do 17.06.2022

ZIMNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Zápis študentov

02.09.2021 – 17.09.2021

Výučba – D

20.09.2021 – 10.12.2021

Konzultácie – EX

20.09.2021 – 10.12.2021

Vianočné prázdniny

20.12.2021 - 31.12.2021

Skúškové obdobie – D/EX

06.12.2021 – 28.01.2022

Štátne sviatky a dni pracovného voľna
počas zimného semestra

01.11.2021 (pondelok), 17.11.2021
(streda) 06.01.2022 (štvrtok)

LETNÝ SEMESTER

(12 týždňov)
(12 týždňov)

(6 týždňov)

OBDOBIE

Výučba (1. a 2. ročník) – D

31.01.2022 – 22.04.2022

(12 týždňov)

Výučba (3. ročník) – D

31.01.2022 – 08.04.2022

(10 týždňov)

Konzultácie (1. až 3. ročník) – EX

31.01.2022 – 22.04.2022

(12 týždňov)

Konzultácie (4. ročník) – EX

31.01.2022 – 08.04.2022

(10 týždňov)

Termín odovzdania záverečnej práce

21.04.2022

Skúškové obdobie (1. a 2. ročník – D, 1. – 3. ročník – EX)

19.04.2022 – 24.06.2022

(10 týždňov)

Skúškové obdobie (3. ročník – D, 4. ročník – EX)

04.04.2022 – 29.04.2022

(4 týždne)

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Bc. – D, EX

29.04.2022

Štátne skúšky Bc. – D/EX – riadny termín

23.05.2022 – 17.06.2022

Promócie

29.06.2022 – 01.07.2022

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra

15.04.2022 (piatok), 18.04.2022 (pondelok)

Prázdniny

01.07.2022 – 31.08.2022

Termín odovzdania záverečnej práce

16.06.2022

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Bc. – D/EX

17.06.2022

Štátne skúšky – Bc. – D/EX – opravný termín

15.08.2022 – 31.08.2022
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II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
ZIMNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Zápis študentov

02.09.2021 – 17.09.2021

Výučba – D

20.09.2021 – 10.12.2021

Vianočné prázdniny

20.12.2021 - 31.12.2021

Skúškové obdobie – D

06.12.2021 – 28.01.2022

Štátne sviatky a dni pracovného voľna
počas zimného semestra

01.11.2021 (pondelok) , 17.11.2021
(streda) 06.01.2022 (štvrtok)

LETNÝ SEMESTER

(12 týždňov)

(6 týždňov)

OBDOBIE

Výučba (1. ročník) – D

31.01.2022 – 22.04.2022

(12 týždňov)

Výučba (2. ročník) – D

31.01.2022 – 08.04.2022

(10 týždňov)

Termín odovzdania záverečnej práce

21.04.2022

Skúškové obdobie (1. ročník – D)

19.04.2022 – 24.06.2022

(10 týždňov)

Skúškové obdobie (2. ročník – D)

04.04.2022 – 29.04.2022

(4 týždne)

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. – D

29.04.2022

Štátne skúšky Mgr. – D riadny termín

23.05.2022 – 17.06.2022

Promócie

29.06.2022 – 01.07.2022

Štátne sviatky a dni pracovného voľna
počas letného semestra

15.04.2022 (piatok), 18.04.2022 (pondelok)

Prázdniny

01.07.2022 – 31.08.2022

Termín odovzdania záverečnej práce

16.06.2022

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. – D

17.06.2022

Štátne skúšky – Mgr. – D – opravný termín

15.08.2022 – 31.08.2022

25

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
ZIMNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Zápis študentov

02.09.2021 - 30.9.2021

Dizertačná skúška

september – október 2021

Výučba

20.09.2021 – 10.12.2021

(12 týždňov)

Konzultácie, externé štúdium

20.09.2021 – 10.12.2021

(12 týždňov)

Skúškové obdobie

06.12.2021 – 28.01.2022

(6 týždňov)

Vianočné prázdniny

20.12.2021 - 31.12.2021

Štátne sviatky a dni pracovného voľna
počas zimného semestra

01.11.2021 (pondelok), 17.11.2021
(streda) 06.01.2022 (štvrtok)

LETNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Výučba

31.01.2022 – 22.04.2022

(12 týždňov)

Konzultácie, externé štúdium

31.01.2022 – 22.04.2022

(12 týždňov)

Prihlášky na dizertačnú skúšku (2. ročník dennej formy)

do 25.02.2022

Dizertačná skúška (2. ročník dennej formy)

marec – apríl 2022

Skúškové obdobie

19.04.2022 – 24.06.2022

Zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2022/23

apríl 2022

Odovzdanie dizertačnej práce (3. ročník dennej formy, 4.ročník
externej formy)

do 13.06.2022

Obhajoba dizertačnej práce (3. ročník dennej formy, 4.ročník
externej formy)

august 2022

Prihlášky na dizertačnú skúšku (2. ročník externej formy)

do 31.08.2022

Štátne sviatky a dni pracovného voľna
počas letného semestra

15.04.2022 (piatok), 18.04.2022 (pondelok)

Prázdniny

01.07.2022 – 31.08.2022
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(10 týždňov)

ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM – I. STUPEŇ (2021/2022)
Študijný odbor:
PSYCHOLÓGIA
Študijný program: PSYCHOLÓGIA
Forma štúdia:
denná / externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Dĺžka štúdia: 4 roky (v externej forme)
Akademický titul: bakalár (v skratke „Bc.“)

1. ROČNÍK - DENNÁ FORMA
SEM

1

2

TYP

P

P

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

BSPP10105

Úvod do metodológie sociálnych vied

4

3

2/1

BSPP10101

Základy psychológie 1

6

4

2/2

BSPP10102

Dejiny psychológie

4

3

1/2

BSPP10104

Vývinová psychológia

6

4

2/2

BSPP10123

Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých
informačných zdrojov

3

3

1/2

BSPP10127

Pedagogika

4

3

2/1

BSPP10129

Úvod do štúdia psychológie

3

4

2/2

BSPP10106

Základy psychológie 2

6

4

2/2

BSPP10108

Sociálna psychológia

6

4

2/2

BSPP10103

Psychológia osobnosti

6

4

2/2

BSPP10114

Metódy a techniky kvantitatívneho
výskumu

6

4

2/2

BSPP10126

Kritické čítanie odborných prác

3

3

1/2

BSPP10130

Idiografické diagnostické zručnosti

3

3

1/2
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2. ROČNÍK - DENNÁ FORMA
SEM

TYP

P

3.

1PV

1PV

P

4.
1PV

1V

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

BSPP10107

Pedagogická psychológia

6

4

2/2

BSPP10112

Poradenská psychológia

6

4

2/2

BSPP10109

Psychológia práce a organizácie

6

4

2/2

BSPP10131

Psycho-logika v kognitívnych a sociálnych
procesoch

3

3

2/1

5

4

2/2

4

3

1/2

BSPP20201

Psychobiológia

BSPP20202

Psychopatológia

BSPP20216

Prax vo výskume

BSPP20206

Príprava experienciálneho vzdelávacieho
projektu

BSPP10110

Kvantitatívna analýza psychologických dát
- štatistika

6

4

2/2

BSPP10113

Klinická psychológia

6

4

2/2

BSPP10111

Školská psychológia

5

4

2/2

BSPP10124

Filozofia

2

2

1/1

BSPP10125

Sociológia

2

2

1/1

BSPP70002

Kariérové poradenstvo

3

4

2/2

BSPP20210

Prezentačné a komunikačné zručnosti

BSPP20220

Úvod do koučingu

4

3

1/2

BSPP30322

Sociálna psychológia vo filme

2

2

0/2

BSPP30330

Experienciálna pozitívna psychológia

2

2

0/2

BSPP30331

Rodina a jej problémy v súčasnosti

2

2

0/2
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3. ROČNÍK - DENNÁ FORMA
SEM

TYP

P

5.

2PV

2V

P

6.

3PV

1V

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

BSPP10115

Úvod do psychodiagnostiky

6

4

2/2

BSPP10116

Seminár k záverečnej práci

6

4

2/2

BSPP10117

Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu

6

4

2/2

BSPP20211

Psychológia marketingovej komunikácie

5

4

BSPP20212

Psychológia bezpečnosti práce

5

4

BSPP20222

Odborná prax

3

3

0/3

BSPP30321

Psychologické aspekty podnikania

2

2

0/2

BSPP30328

Sociálno-psychologický výcvik

2

2

BSPP30332

Psychológia terorizmu

2

2

BSPP10128

Kognitívna psychológia

6

4

2/2

Štátna bakalárska skúška

8
4

3

1/2

5

3

1/2

5

3

1/2

2

2

0/2

SBS
BSPP20223

Etika

BSPP20215

Psychológia tvorivosti

BSPP20209

Komunikácia s verejnosťou

BSPP20217

Výcvik v skupinovej intervencii

BSPP20218

Výcvik diagnostických zručností

BSPP30333

Kvalitatívna analýza psychologických dát

BSPP30330

Experienciálna pozitívna psychológia

2/2

0/2

Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku:
• získanie celkového počtu 172 kreditov za bakalársky stupeň štúdia
• úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov
v predpísanej štruktúre
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1. ROČNÍK - EXTERNÁ FORMA
SEM

1.

2.

TYP

P

P

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

BSPP10105

Úvod do metodológie sociálnych vied

4

36

24/12

BSPP10101

Základy psychológie 1

6

48

24/24

BSPP10102

Dejiny psychológie

4

36

12/24

BSPP10123

Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých
informačných zdrojov

3

36

12/24

BSPP10127

Pedagogika

4

36

24/12

BSPP10129

Úvod do štúdia psychológie

3

48

24/24

BSPP10106

Základy psychológie 2

6

48

24/24

BSPP10108

Sociálna psychológia

6

48

24/24

BSPP10103

Psychológia osobnosti

6

48

24/24

BSPP10126

Kritické čítanie odborných prác

3

36

12/24

BSPP10130

Idiografické diagnostické zručnosti

3

36

12/24

2. ROČNÍK - EXTERNÁ FORMA
SEM

TYP

P
3.
1PV

4.

P

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

BSPP10104

Vývinová psychológia

6

48

24/24

BSPP10107

Pedagogická psychológia

6

48

24/24

BSPP10131

Psycho-logika v kognitívnych a sociálnych
procesoch

3

36

24/12

BSPP20201

Psychobiológia

5

48

24/24

BSPP20202

Psychopatológia

BSPP10114

Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu

6

48

24/24

BSPP10113

Klinická psychológia

6

48

24/24

BSPP10111

Školská psychológia

5

48

24/24

BSPP10124

Filozofia

2

24

12/12

BSPP10125

Sociológia

2

24

12/12

BSPP70002

Kariérové poradenstvo

3

48

24/24
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3. ROČNÍK - EXTERNÁ FORMA
SEM

TYP

P
5.

2PV
2V
P

6.
2PV
V

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

BSPP10112

Poradenská psychológia

6

48

24/24

BSPP10109

Psychológia práce a organizácie

6

48

24/24

BSPP20206

Príprava experienciálneho vzdelávacieho
projektu

4

36

12/24

BSPP20222

Odborná prax

3

36

0/36

BSPP30329

Úvod do kariérového poradenstva

2

24

0/24

BSPP30321

Psychologické aspekty podnikania

2

24

0/24

BSPP10110

Kvantitatívna analýza psychologických dát
- štatistika

6

48

24/24

6

48

24/24

4

36

12/24

2

24

0/24

BSPP10117

Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu

BSSP20210

Prezentačné a komunikačné zručnosti

BSPP20223

Etika

BSPP30328

Sociálno-psychologický výcvik

4. ROČNÍK - EXTERNÁ FORMA
SEM

7.

8.

TYP

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

BSPP10115

Úvod do psychodiagnostiky

6

48

24/24

BSPP10116

Seminár k záverečnej práci

6

48

24/24

BSPP10128

Kognitívna psychológia

6

48

24/24

1PV

BSPP20211

Psychológia marketingovej komunikácie

5

48

24/24

P

SBS

Štátna bakalárska skúška

8
5

36

12/24

2

24

0/24

P

2PV
V

BSPP20209

Komunikácia s verejnosťou

BSPP20217

Výcvik v skupinovej intervencii

BSPP30322

Sociálna psychológia vo filme

Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku:
• získanie celkového počtu 172 kreditov za bakalársky stupeň štúdia
• úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov
v predpísanej štruktúre
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MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM – II. STUPEŇ (2020/2021)
Študijný odbor:
PSYCHOLÓGIA
Študijný program: PSYCHOLÓGIA
Forma štúdia:
denná

Dĺžka štúdia: 2 roky (v dennej forme)
Akademický titul: magister (Mgr.)

1. ROČNÍK - DENNÁ FORMA
SEM

TYP

P

1.
1PV

1V

5P

2.
1PV

1V

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

MPSY1001

Klinická psychológia – teória a prax

5

3

2/1

MPSY1002

Psychodiagnostika dospelých

5

3

2/1

MPSY1004

Základy neuropsychológie

5

3

2/1

MPSY1006

Školská psychológia a školský psychológ

5

3

2/1

MPSY1005

Edukačná psychológia v biodromálnom
kontexte

5

3

2/1

MPSY6001

Psychopatológia a základy psychiatrie pre
psychológov

MPSY6002

Sociálno-psychologický výcvik I.

3

3

MPSY6006

Pozitívna psychológia

MPSY7003

Vývin reči a raná intervencia

MPSY7009

Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied
v praxi

2/1
1/2

2

2

0/2

MPSY7025

Strategický manažment a marketing

MPSY1003

Metodológia psychologického výskumu

5

3

2/1

MPSY1007

Psychodiagnostika detí a mládeže

5

3

2/1

MPSY1008

Poruchy psychického vývinu

5

3

2/1

MPSY1009

Pracovná a organizačná psychológia

5

3

2/1

MPSY1010

Teória a prax poradenskej psychológie

5

3

2/1

MPSY6005

Metódy diagnostiky v klinickej psychológii
a psychológii zdravia

3

3

1/2

MPSY6007

Sociálno-psychologický výcvik II.

MPSY7004

Efektívne riešenie konfliktov

MPSY9008

Koučing

2

2

0/2

MPSY7024

Internetové poradenstvo

32

2. ROČNÍK - DENNÁ FORMA
SEM

TYP

5P

KÓD PREDMETU

1V

3P

4.

2V

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

MPSY2001

Teórie psychológie osobnosti

5

3

2/1

MPSY2002

Psychoterapia

5

3

2/1

MPSY2003

Štatistické metódy

5

3

2/1

MPSY2004

Odborná psychologická prax

5

(80
hod.)

MPSY2005

Seminár k diplomovej práci

4

3

1/2

3

3

2/1

3

3

2/1

2

2

0/2

MPSY6009

3.

NÁZOV PREDMETU

Metódy školskej psychológie

MPSY8003

Afázie a demencie v klinickej praxi

MPSY8001

Metódy pracovnej a organizačnej psychológie

MPSY8008

Environmentálna psychológia

MPSY9002

Sociálno-patologické javy

MPSY7026

Psychoonkológia

10

MPSYSZS

Štátna skúška

MPSY2006

Súčasná sociálna psychológia

4

3

2/1

MPSY2009

Psychológia manažmentu ľudských zdrojov

4

3

2/1

MPSY8004

Párové poradenstvo a terapia

MPSY2007

Rozvojové a tréningové programy

3

3

1/2

MPSY8005

Špecifické poruchy učenia a ich prevencia

MPSY9009

Programy prevencie drogových závislostí

3

3

1/2

MPSY9003

Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia

2

2

0/2

MPSY7027

Psychosomatické ochorenia a ich terapia

MPSY7001

Etika a legislatíva v psychológii

2

2

0/2

Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku:
• získanie celkového počtu 110 kreditov za magisterský stupeň štúdia
• úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov
v predpísanej štruktúre
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DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM – III. STUPEŇ (2021/2022)
Študijný odbor:
PSYCHOLÓGIA
Študijný program: PSYCHOLÓGIA
Forma štúdia:
denná / externá
Stupeň štúdia:
tretí

Dĺžka štúdia: 3 roky (v dennej forme)
4 roky (v externej forme)
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

1. ROČNÍK
SEM

1.

TYP

P

1PV
2.
1V

KÓD PREDMETU

NÁZOV PREDMETU

BSPP90007

Súčasné medzinárodné trendy v školskej
psychológii

BSPP90008

Súčasné trendy v edukačnej psychológii

BSPP90113

Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v
súčasnej spoločnosti

BSPP90114

Smery a teórie sociálnej psychológie

neotvára sa

Aktuálne otázky psychológie osobnosti

BSPP90203

Sociálno-patologické javy

BSPP90204

Biodromálna psychológia

KREDITY

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

5

36

12/24

5

36

12/24

4

36

12/24

3

36

12/24

2. ROČNÍK
SEM

TYP

P
3.

KÓD PREDMETU

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

Metodológia

5

36

12/24

BSPP90010

Aplikácia SPSS

5

36

12/24

BSPP90206

Súčasná pracovná a organizačná psychológia (denní)
Psychologické aspekty rozvoja gramotnosti

3

36

12/24

BSPP90207

15

--

--

4

36

12/24

P
1PV

KREDITY

BSPP90009

1V

4.

NÁZOV PREDMETU

Dizertačná skúška
BSPP90111

Edukačná psychológia v práci školského
psychológa

BSPP90116

Koncepcia práce školského psychológa

BSPP90112

Poruchy psychického vývinu

3. ROČNÍK
SEM

TYP

KÓD PREDMETU

6.

týždenná
výmera hodín
spolu

P/S

25

--

--

BSPP90206

Súčasná pracovná a organizačná psychológia (externí)

3

36

12/24

BSPP90207

Psychologické aspekty rozvoja gramotnosti (externí)

3

36

12/24

Obhajoba dizertačnej práce

25

1V
P

KREDITY

Dizertačná práca

P
5.

NÁZOV PREDMETU

34

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na študijný program „Psychológia“ 1. stupňa študijného
odboru Psychológia je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa §
56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Po splnení základnej podmienky budú uchádzači zaradení do
prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na
základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie.

PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na študijný program „Psychológia“ 2. stupňa študijného
odboru Psychológia je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56
ods. 2 zákona č. 131/2002.
Podmienkou prijatia je, aby uchádzač mal absolvované:
bakalárske štúdium v študijnom odbore Psychológia v študijnom programe „Psychológia“ alebo
magisterské štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe
„Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)“. V tomto prípade dekanka má právo udeliť uchádzačovi
povinnosť vykonať počas prvého roku štúdia rozdielovú skúšku so zameraním na základy
psychológie.
Po splnení podmienky prijatia budú uchádzači zaradení do prijímacieho konania bez
prijímacích skúšok. O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na základe rozhodnutia
prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie.

PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na študijný program „Školská psychológia“ 3. stupňa
študijného odboru Psychológia je úspešné absolvovanie študijného programu druhého stupňa
podľa § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 131/2002. Fakulta vypisuje najneskôr dva mesiace pred
posledným dňom určeným pre podanie prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných
prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Po splnení formálnych náležitostí
fakulta pozve uchádzača na ústnu prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva spravidla z odbornej
časti, jazykovej znalosti a z diskusie k rámcovému projektu k téme dizertačnej práce. O prijatí
uchádzačov na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie v
súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie na štúdium.

PODMIENKY PRIJATIA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
Prihlášku na rigoróznu skúšku podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom
programe študijného odboru Psychológia výhradne elektronickou formou. Prihlášky na rigoróznu
skúšku je možné podať priebežne počas celého roka. V prihláške uchádzač okrem osobných
údajov uvedie študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a navrhovanú tému rigoróznej práce. Dekanka posúdi prihlášku na rigorózne konanie spravidla
do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že dekanka nesúhlasí s navrhovanou témou, vyzve
uchádzača, aby navrhol novú tému rigoróznej práce. Ak prihláška spĺňa uvedené požiadavky,
dekanka písomne potvrdí prijatie prihlášky a uchádzačovi oznámi, dokedy musí odovzdať
rigoróznu prácu. Zároveň dekanka fakulty vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení
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rozhodnutia o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V
prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

FINANČNÉ PODMIENKY ŠTÚDIA
Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od
preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.
Výška školného je uverejnená každoročne v podmienkach záväznej prihlášky k prijatiu na
štúdium na vysokej škole. Školné sa platí jednorazovo, PEVŠ poskytuje možnosť splátkového
kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho,
nadväzujúceho magisterského a doktorandského študijného programu bezhotovostným
prevodom na účet vysokej školy. Školné sa považuje za zaplatené dňom predloženia ústrižku
poštovej poukážky alebo dokladu o jeho pripísaní na účet školy bezhotovostným prevodom.
Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne. Školné je nevratné tiež
v prípade, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty.
Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia,
resp. neuskutočnenie jeho zápisu na štúdium.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium

2240

1176

Externé štúdium

1990

1045

* Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom
na štúdium

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium

2390

1255

Externé štúdium

2150

1129
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PRE ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA NA PEVŠ
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium

2290

1203

Externé štúdium

2050

1077

* - Študenti prvého ročníka musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium

2 490*

1 308*

Externé štúdium

2590

1360

* K výške školného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov.

pre súbežné štúdium na I., resp. II. stupni sa postupuje podľa vnútorných predpisov PEVŠ
Doplňujúce informácie

•
•

PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho
a doktorandského študijného programu. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia
musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
Termíny splatnosti:
– Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún).
– Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára

•
•
•
•
•
•
•
•

– Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia – termín splatnosti je stanovený
zmluvou o štúdiu.
V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do
ktorého sa pri prestupe zapísal.
Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy
alebo poštovou poukážkou.
Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako
nedoplatok školného.
Školné sa považuje za zaplatené dňom jeho pripísania na účet školy.
Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené.
Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne.
Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym
poriadkom fakulty.
Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo
štúdia.
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•
•

U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov.
Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako
nedoplatok školného.

PRESNÉ INFORMÁCIE O VÝŠKE POPLATKU SPOJENÉHO SO ŠTÚDIOM:
•

požadovaná výška školného

•

variabilný symbol pre platbu

•

číslo príslušného bankového účtu

nájde študent v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia).
Bankové spojenie:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2711 7105
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM
V zmysle čl. 18 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ je možné študovať dva študijné programy
súčasne na dennom alebo externom štúdiu na rovnakej alebo inej fakulte PEVŠ, alebo v kombinácii
dennej a externej formy.

PROGRAM ERASMUS+ FAKULTY PSYCHOLÓGIE
Program Erasmus+, ako nástupnícky program úspešného podprogramu Celoživotného vzdelávania, je projektom Európskej únie, ktorý v zúčastnených štátoch podporuje akademickú
spoluprácu v podobe študentskej mobility, mobility vysokoškolských učiteľov a administratívnych
zamestnancov VŠ, pracovných stáží študentov VŠ, ako aj pri ďalších aktivitách VŠ.
Fakulta psychológie je prostredníctvom Paneurópskej vysokej školy, ktorá pristúpila k Európskej univerzitnej charte (European Charter), oprávnená zúčastňovať sa akademických programov Európskej únie a dojednávať dvojstranné kooperačné dohody s inštitúciami vysokoškolského
vzdelávania. Prvoradým cieľom fakulty je rozvoj akademických mobilít študentov a pedagógov a
využitie príležitostí, ktoré poskytuje program ERASMUS + podporovaný Európskou úniou a Ministerstvom školstva SR.
V súlade s týmto cieľom spolupracuje Fakulta psychológie s týmito partnerskými univerzitami
Česká republika
•

Ostravská Univerzita

Západočeská Univerzita v Plzni
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•

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Litva
•

Lithuania Business University Of Applied Science

Lotyšsko
•

University Of Latvia

Portugalsko
•

Universidade De Tras-Os-Montes E Alto Douro

Španielsko
•

Universidade Da Coruna (Iba Pre Študentov Magisterského Ročníka)

Slovinsko
•

University Of Ljubljana

Rumunsko
•

University Of Oradea

Taliansko
•

Università degli studi di Roma „La Sapienza“

•

Universita Delgi Studi “G. D’Annunzio” Chieti- Pescara
(iba pre študentov magisterského ročníka)

Poľsko
•

University College Of Pedagogy In Bialystok

Nemecko
•

Kiel University of Applied Sciences

Viac informácií o podmienkach nájdete na stránke:
https://www.paneurouni.com/medzinarodne-vztahy/studijne-pobyty-erasmus/
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ŠTUDIJNÝ A SKÚŠOBNÝ PORIADOK PEVŠ

https://www.paneurouni.com/wp-content/
uploads/2017/02/s%CC%8Ctudijny%CC%81_a_
sku%CC%81s%CC%8Cobny%CC%81_poriadok_pevs%CC%8C_
vra%CC%81tane_dodatku_c%CC%8C._1234567.pdf

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK PEVŠ
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/
stipendijny-poriadok-Paneuropskej-vysokej-skoly-2014.pdf

DISCIPLINÁRNY PORIADOK FAKULTY INFORMATIKY PEVŠ

http://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/
disciplinarny-poriadok-fi-pevs_21-03-2014.pdf
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ŠTUDENTSKÉ PÔŽIČKY
Financovanie školného
Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek pre študentov
podľa § 10 a pôžičiek pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 369/2012 Z.z. o Fonde na podporu
vzdelávania. Cieľom poskytovania pôžičiek je umožniť prístup k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu
záujemcov o vysokoškolské vzdelanie. Vďaka pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania, budete
môcť svoj čas venovať štúdiu bez stresu z dlhov. Splácať začnete až v období, keď budete
zárobkovo činní.
Viac o možnostiach a podmienkach študentských pôžičiek nájdete na webstránke Fondu
na podporu vzdelávania www.fnpv.sk.

UBYTOVANIE ŠTUDENTOV
Paneurópska vysoká škola poskytuje ubytovanie vo vysokoškolskom
internáte UNINOVA HOSTEL. Vysokoškolský internát sa nachádza
v tichom prostredí mestskej časti Rača. Poskytuje bezproblémové
parkovanie v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a v
období hlavných prázdnin ponúka aj ubytovacie služby hostelového
typu pre širokú verejnosť. Internát s bezbariérovým prístupom má
kapacitu 378 lôžok.
Paneurópska vysoká škola odporúča aj iné možnosti ubytovania. Viac
informácií nájdete na nasledujúcom linku, prípadne prostredníctvom
QR kódu.
https://www.paneurouni.com/uchadzaci/uzitocne-informacie/
ubytovanie/
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