
Zápisnica k hodnoteniu kvality študijných programov odboru Psychológia (vo všetkých troch 

stupňoch štúdia) zamestnávateľmi 

 

V súlade s SP 2.4 boli do prípravy úprav študijných programov odboru Psychológia na Katedre 

psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre zapojení zamestnávatelia 

a ďalšie zainteresované strany. Explicitne sa vyjadrili k uvedeným bodom: 

- Zhodnotenie študijných programov I., II. a III. stupeň odboru Psychológia na FSVaZ a miera 

ich súladu s opisom odboru Psychológia verejne dostupným na stránke Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-

odbory/zobrazit/psychologia). 

- Zhodnotenie štruktúry a obsahu študijných plánov pre I., II. a III. stupeň odboru Psychológia 

na FSVaZ.  

- Zhodnotenie adekvátnosti cieľov vzdelávania, výsledkov vzdelávania, a metód vzdelávania 

vzhľadom na obsah odboru Psychológia.  

- Zhodnotenie kvality učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety a ostatných učiteľov; 

vrátane úrovne ich ďalšieho vzdelávania a vlastnej tvorivej vedeckej činnosti, vo vzťahu 

k vzdelávaniu a vedeniu záverečných prác. 

 

Zástupcovia zamestnávateľov a zainteresovaných strán sa zhodujú v tom, že absolventi I., II., a III. 

stupňa v odbore Psychológia na FSVaZ sú adekvátne a kvalitne pripravení pre výkon profesie 

zodpovedajúci ukončenému stupňu VŠ vzdelania. Štúdium na FSVaZ napĺňa vysoký profesijný 

štandard a vytvára podmienky a predpoklady pre úspešné a dlhodobo udržateľné rozvíjanie odboru 

Psychológia. 
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Príloha: zoznam zmien v študijných plánoch I. a II. a III. stupňa štúdia (Študijné programy 

Psychológia I a II. stupeň; Študijný program Pedagogická, poradenská a školská psychológia 

(III. stupeň) 

 

  



Študijný program Psychológia – I. stupeň štúdia 

 

Základné informácie o študijnom programe 

Fakulta 

☐ Fakulta prírodných vied 

☒Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva 

☐Fakulta stredoeurópskych štúdií 

☐Filozofická fakulta 

☐Pedagogická fakulta 

Študijný odbor Psychológia 

Názov študijného programu Psychológia 

Stupeň vysokoškolského  
štúdia 

☒ I.                      ☐ II.                     ☐ I. a II. spojený          ☐ III. 

Udeľovaný akademický titul ☒ Bc.                                    ☐ Mgr.                                     ☐ PhD. 

Forma štúdia ☒ denná                              ☐ externá 

Štandardná dĺžka štúdia  ☐ dva roky       ☒ tri roky         ☐ štyri roky                     ☐ päť rokov 

Počet kreditov potrebných na 
riadne skončenie štúdia 

180 

Jazyk uskutočňovania 
študijného programu  

slovenský 

Profesijne orientovaný 
študijný program 

☐áno                                  ☒ nie 

Príprava na výkon 
regulovaného povolania 

☐áno                                  ☒ nie 

Miesto poskytovania Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra 
psychologických vied, Kraskova 1, 949 74 Nitra 

 

Rozsah navrhovaných zmien študijného programu 

 

A) Zmena názvu/počtu kreditov/formy ukončenia/semestra 

Povinné predmety: 

Anglický jazyk pre psychológov I (1.r., ZS, 0/2, 4K) – zmena počtu kreditov (z 3K); zdôvodnenie: 

posilnenie dotácie a rozsahu prípravy v cudzom jazyku 

Anglický jazyk pre psychológov II (1.r., LS, 0/2, 4K) – zmena počtu kreditov (z 3K); zdôvodnenie: 

posilnenie dotácie a rozsahu prípravy v cudzom jazyku 

Dejiny psychológie (1.r., LS, 0/2, 3K) – zmena počtu kreditov (z 3K), zmena formy ukončenia (S); 

zdôvodnenie: časť obsahu sa nachádza v profilových predmetoch, ponechaná časť na aktívnejšiu 

prácu študentov v oblasti histórie psychológie  

Etika v psychológii a kritické myslenie (2.r., ZS, 0/2, 4K) – zmena počtu kreditov (z 3K), zmena názvu 

(Etika v psychológii); zdôvodnenie: posilnený predmet o oblasť kritického myslenia, ktorá vychádza 

z opisu odboru 



Metodológia v psychológii (1.r., LS, 2/2, 7K) – zmena v názve (Metodológia); zdôvodnenie: širšie 

vymedzenie, hlavne doplnením o oblasť kvalitatívnych metód výskumu  

Odborná prax (3. r., LS, 4C, 4K) – zmena počtu kreditov (z 2K), zmena rozsahu (2C); zdôvodnenie: 

posilnenie dotácie pre prípravu aj samotnú realizáciu praxe 

Pedagogická a školská psychológia (3. r., ZS, 2/2, 7K) – zmena semestra (LS); zdôvodnenie: presun do 

semestra, ktorý nie je skrátený  

Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich (3. r., ZS, 2/2, 7K) – zmena ročníka a semestra (2.r 

LS); zdôvodnenie: výmena predmetov Klinická psychológia a Poruchy psychického vývinu kvôli lepšej 

nadväznosti ich obsahu 

Psychobiológia (1.r., ZS,2/0, 4K) – zámena názvu, resp. zlúčenie dvoch predmetov a obsahu 

(Anatómia a fyziológia; Psychobiológia); zdôvodnenie: obsah lepšie korešponduje s opisom odboru, 

ponechaný názov predmetu z predošlého obdobia 

Seminár k záverečnej práci (3. r., ZS, 0/2, 4K) – zmena počtu kreditov (z 3K); zdôvodnenie: posilnenie 

dotácie a rozsahu prípravy pre kľúčový predmet štátnej skúšky v I. stupni štúdia 

Sociálno-psychologický výcvik I. (1. r., ZS, 0/2, 3K) – zmena názvu (Zážitkové skupiny); zdôvodnenie: 

posilnenie všeobecnejšieho charakteru prenositeľných sociálno-psychologických zručností 

Sociálno-psychologický výcvik II. (2. r., LS, 0/2, 3K) – zmena názvu (Zážitkové skupiny); zdôvodnenie: 

posilnenie všeobecnejšieho charakteru prenositeľných sociálno-psychologických zručností 

Teória psychodiagnostiky a psychometria (3. r., LS, 2/0, 4K) – zmena semestra (ZS ) a zmena kreditov 

(7K); zdôvodnenie: menšia hodinová dotácia  

Teórie osobnosti (1. r., ZS, 2/0 4K) – zmena rozsahu (P/S) a hodnotenia predmetu (S); zdôvodnenie: 

doplňujúci predmet k Psychológii osobnosti, ponechaný priestor na väčšiu aktivitu študentov  

Vývinová psychológia (1.r., LS, 2/2, 7K) – zmena v názve (Ontogenetická psychológia); zdôvodnenie: 

adekvátnejší názov vzhľadom na obsah predmetu 

Základy klinickej psychológie (2.r., LS, 2/2, 7K) – zmena ročníka a semestra (3.r ZS); zdôvodnenie: 

výmena predmetov Klinická psychológia a Poruchy psychického vývinu kvôli lepšej nadväznosti ich 

obsahu 

Povinne voliteľné predmety: 

Kapitoly z vývinovej psychológie (2. r., ZS, 0/2, 4K) – zmena názvu (Vybrané kapitoly z ontogenetickej 

psychológie) a zmena kreditov (z 3K); zdôvodnenie: adekvátnejší názov vzhľadom na obsah predmetu 

a posilnený rozsah 

Základy filozofie (2. r., ZS, 2/0, 4K) – zmena názvu (Sociálna filozofia) a ročníku (3.r); zdôvodnenie: 

adekvátnejší názov vzhľadom na obsah predmetu 

Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie (2. r., LS, 2/0, 4K) – zmena ročníka a rozsahu (3.r, P/S); 

zdôvodnenie: predmet využívaný v aktuálnom rozsahu viacerými odbormi na fakulte 

Výberové predmety: 

Kultúrna a sociálna antropológia (2. r., ZS, 2/0, 4K) – zmena počtu kreditov (z 6K), zmena rozsahu 

(P/S), zmena roku (3r.), zmena semestra (LS), pôvodne PVP; zdôvodnenie: predmet využívaný 

v aktuálnom rozsahu viacerými odbormi na fakulte 



Zážitková skupina kariérové poradenstvo (3. r., ZS, 0/2, 3K) – zmena počtu kreditov (z 4K) a rozsahu 

(0/4); zdôvodnenie: posilnený obsah a rozsah predmetu 

 

B) Nové predmety 

Povinné predmety: 

Psychológia zdravia (3. r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy a nebol 

zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Povinne voliteľné predmety: 

Metódy sociálnej psychológie (2. r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy 

a posilňuje obsahovú oblasť Sociálnej psychológie a Pracovnej psychológie; nebol zastúpený 

v predchádzajúcom študijnom pláne 

Psychofyziologické metódy (3. r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy 

a významne súvisí s dôležitým výskumným projektom realizovaným na psychologických pracoviskách 

Psychológia látkových a nelátkových závislostí (1.r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje 

aktuálne trendy a nebol zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Psychológia sociálnych sietí (2. r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy 

a nebol zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne a posilňuje prípravu v oblasti aplikovania 

Všeobecnej psychológie a Sociálnej psychológie 

Sociálno-patologické javy na školách (3. r., ZS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne 

trendy a nebol zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne a posilňuje prípravu v oblasti 

Pedagogickej, Poradenskej a Školskej psychológie 

Výberové predmety: 

Dištančné poradenstvo (3 r., LS, 0/2, 3K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy a nebol 

zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Pozitívna psychológia (2. r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy a nebol 

zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

 

C) Zlúčené/vylúčené predmety: 

Výberové predmety: 

Service learning 4 (3. r., LS, 0/2, 3K), Service learning 5 (2. r., LS, 0/2, 3K), Úvod do práva (3. r., ZS, 2/2, 

6K), Výchova k zdraviu (3. r., ZS, 0/2, 2K), Základy rómskeho jazyka (3. r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: 

ide o predmety zabezpečované inými katedrami, na druhej strane bola výrazne posilnená ponuka 

psychologických predmetov 

 

  



Študijný program Psychológia – II. stupeň štúdia 

 

Základné informácie o študijnom programe 

Fakulta 

☐ Fakulta prírodných vied 

☒Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva 

☐Fakulta stredoeurópskych štúdií 

☐Filozofická fakulta 

☐Pedagogická fakulta 

Študijný odbor Psychológia 

Názov študijného programu Psychológia 

Stupeň vysokoškolského  
štúdia 

☐ I.                      ☒ II.                     ☐ I. a II. spojený          ☐ III. 

Udeľovaný akademický titul ☐ Bc.                                    ☒ Mgr.                                     ☐ PhD. 

Forma štúdia ☒ denná                              ☐ externá 

Štandardná dĺžka štúdia  ☒ dva roky       ☐ tri roky         ☐ štyri roky                     ☐ päť rokov 

Počet kreditov potrebných na 
riadne skončenie štúdia 

120 

Jazyk uskutočňovania 
študijného programu  

slovenský 

Profesijne orientovaný 
študijný program 

☐áno                                  ☒ nie 

Príprava na výkon 
regulovaného povolania 

☐áno                                  ☒ nie 

Miesto poskytovania Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra 
psychologických vied, Kraskova 1, 949 74 Nitra 

 

Rozsah navrhovaných zmien študijného programu 

A) Zmena názvu/počtu kreditov/formy ukončenia/semestra 

Povinné predmety: 

Aplikovaná psychológia práce a organizácie (1. r., ZS, 2/2, 6K) – zmena názvu (Sociálna psychológia 

v organizácii); zdôvodnenie: adekvátnejší názov vzhľadom na obsah predmetu a posilnenie obsahu 

v oblasti Organizačnej a pracovnej psychológii 

Manažment psychologických služieb - (2.r., LS, 0/2, 4K) – zmena ukončenia predmetu (PH); 

zdôvodnenie: prakticky zameraný predmet v poslednom ročníku štúdia, podpora kariéry budúcich 

psychológov 

Metodológia kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu (1. r., ZS, 2/2, 6K) – zmena názvu 

(Metodológia kvantitatívneho výskumu), zmena počtu kreditov (z 4K), zmena rozsahu 

(P)zdôvodnenie: integrovanie obsahu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, pôvodne kvalitatívne 

metódy samostatný predmet, aktuálne základ kvalitatívnych metód doplnený aj do I. stupňa štúdia 

Odborná prax I. (1. r., LS, 4C, 4K) – zmena názvu (pôvodne Stáž 1); zdôvodnenie: adekvátnejší názov 

obsahu 



Odborná prax II. (2.r., ZS, 4C, 4K) – Zmena názvu (predtým Stáž II.); zdôvodnenie: adekvátnejší názov 

obsahu 

Poradenské a psychoterapeutické modely (2. r., ZS, 2/2, 6K) – zmena názvu, resp. zlúčenie 

(samostatné predmety „Modely“ a „Metódy“); zdôvodnenie: predmet nadväzuje na teórie osobnosti 

a v aplikovanej rovine obsahuje časť kľúčových psychologických modelov a na nich nadväzujúce 

metódy 

Vybrané otázky zo školskej psychológie (1. r., LS, 0/2, 4K) – zmena názvu (Školská a pedagogická 

psychológia v praxi), zmena semestra (ZS); zdôvodnenie: adekvátnejší názov obsahu 

Povinne voliteľné predmety: 

Forenzná psychológia (1.r., LS, 0/2, 4K) – zmena počtu kreditov (z 6K), rozsahu (P/S); zdôvodnenie: 

názov vzhľadom na obsah predmetu a posilnenie obsahu v oblasti Organizačnej a pracovnej  

Aplikovaná sociálna psychológia (1.r., LS, 0/2, 4K) – zmena názvu (Aplikácie PCA v organizácii; Základy 

koučingu), Zmena počtu kreditov predmetu (z 3K) zdôvodnenie: adekvátnejší názov vzhľadom na 

obsah predmetu, rozšírenie obsahu a posilnenie obsahu v oblasti Organizačnej a pracovnej 

psychológii 

Výberové predmety: 

Geštalt psychoterapia - (2.r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet bol v ŠP ako zážitkový, aktuálne 

obsahuje aj teoretickú aj praktickú časť 

Kognitívno behaviorálna terapia - (2.r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet bol v ŠP ako zážitkový, 

aktuálne obsahuje aj teoretickú aj praktickú časť 

 

B) Nové predmety 

Povinné predmety: 

Tréning spôsobilostí v práci so skupinou (2.r., ZS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: povinný predmet reflektujúci 

opis odboru so zameraním na nácvik praktických spôsobilostí v oblasti psychologických intervencií 

Povinne voliteľné predmety: 

Aktuálne trendy v psychológii rodiny - (2.r., ZS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne 

trendy a nebol zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Dopravná psychológia - (2.r., ZS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy a nebol 

zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Preventívne a intervenčné programy na školách - (2.r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje 

aktuálne trendy a nebol zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Psychológia športu a cvičenia - (2.r., ZS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy 

a nebol zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Relaxačné techniky - (1.r., ZS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy a nebol 

zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Výberové predmety: 



Schématerapia - (2.r., LS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy a nebol 

zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

Terapia zameraná na emócie - (2.r., ZS, 0/2, 4K); zdôvodnenie: predmet reflektuje aktuálne trendy 

a nebol zastúpený v predchádzajúcom študijnom pláne 

 

C) Zlúčené/vylúčené predmety: 

Výberové predmety: 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (2 r., ZS, 0/2, 4K) Service learning 1,2,3,4 (3K); 

zdôvodnenie: posilnený obsah a rozsah psychologických predmetov, zvýšený súlad s opisom odboru 

 

  



Študijný program Pedagogická, poradenská a školská psychológia – III. stupeň 

štúdia (denná forma) 

 

Základné informácie o študijnom programe 

Fakulta 

☐ Fakulta prírodných vied 

☒Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva 

☐Fakulta stredoeurópskych štúdií 

☐Filozofická fakulta 

☐Pedagogická fakulta 

Študijný odbor Psychológia 

Názov študijného programu Psychológia 

Stupeň vysokoškolského  
štúdia 

☐ I.                      ☐ II.                     ☐ I. a II. spojený          ☒ III. 

Udeľovaný akademický titul ☐ Bc.                                    ☐ Mgr.                                     ☒ PhD. 

Forma štúdia ☒ denná                              ☐ externá 

Štandardná dĺžka štúdia  ☐ dva roky       ☒ tri roky         ☐ štyri roky                     ☐ päť rokov 

Počet kreditov potrebných na 
riadne skončenie štúdia 

180 

Jazyk uskutočňovania 
študijného programu  

slovenský 

Profesijne orientovaný 
študijný program 

☐áno                                  ☒ nie 

Príprava na výkon 
regulovaného povolania 

☐áno                                  ☒ nie 

Miesto poskytovania Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra 
psychologických vied, Kraskova 1, 949 74 Nitra 

 

Rozsah navrhovaných zmien študijného programu 

 

ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

A) Zmena názvu/počtu kreditov/formy ukončenia/semestra 

Povinné predmety: 

Aktuálne trendy v pedagogickej, poradenskej a školskej psychológii (1. roč., LS, 25/0, 10K) – zmena 

v názve predmetu (Pedagogická, poradenská a školská psychológia), zmena rozsahu; zdôvodnenie: 

posilnený rozsah kontaktnej výučby aj rozsah predmetu; obsah upravený do aktuálnejšej podoby 

z dôrazom na aktuálne trendy v oblasti 

Cudzojazyčný vedecký text (1. roč., ZS, 0/25, 10K) – zmena rozsahu (predtým S); zdôvodnenie: 

posilnenie prípravy práce s cudzím jazykom 

Metodológia psychologických výskumov (1. roč., ZS, 25/0, 10K) – zmena v názve predmetu 

(Metodológia spoločenských vied), rozsahu; zdôvodnenie: posilnenie rozsahu; posilnený súlad 

s opisom odboru a prenositeľnými zručnosťami v oblasti metodológie.  



Pokročilé kvantitatívne a kvalitatívne metódy výskumu a spracovania dát (1.roč., LS, 0/25, 10K) – 

zmena v názve predmetu, zlúčenie predmetov (Kvantitatívne metódy výskumu a spracovania dát, 

Kvalitatívne metódy výskumu a spracovania dát); zdôvodnenie: integrovaný obsah kvantitatívnych aj 

kvalitatívnych metód a posilnený rozsah predmetu 

Úvod do doktorandského štúdia (1. roč., ZS, 0/20, 5K) – zmena v rozsahu; zdôvodnenie: posilnenie 

obsahu o viac prenositeľných rdručností 

Povinne voliteľné predmety: 

Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (2., 3. roč., 5K) – zmena v odporučenom roku štúdia 

(pôvodne 1. r.); zdôvodnenie: v ŠP doplnený predmet zameraný najprv na didaktiku výučby 

psychológie 

Výberové predmety: 

Absolvovanie zahraničného študijného pobytu (mesačný) (1., 2., 3. roč., 10K) – zmena v dotácii (5K); 

zdôvodnenie: posilnenie podpory pre zahraničnú mobilitu  

Absolvovanie zahraničného študijného pobytu (semestrálny) (1., 2., 3. roč., 15K) – zmena v dotácii 

(10K); zdôvodnenie: posilnenie podpory pre zahraničnú mobilitu  

 

B) Nové predmety: 

Didaktika psychológie pre doktorandov; zdôvodnenie: doplnený predmet zameraný na didaktiku 

výučby psychológie, keďže doktorandi sa zapájajú do pedagogického procesu a prípadne vo vedení 

záverečných bakalárskych prác 

Nové technológie vo vzdelávaní a poradenstve; zdôvodnenie: doplnený predmet o aktuálne trendy 

v oblasti technológií aj v oblasti vzdelávania, aj poradenstva; nadväzuje na predmety v II. stupni 

štúdia. 

 

VEDECKÁ ČASŤ 

A) Zmena názvu/počtu kreditov/formy ukončenia/semestra 

Povinné predmety: 

Aktívna účasť na vedeckej konferencii (1., 2., 3. roč., 5K) – zmena v odporučenom roku štúdia, (2., 3. 

r.); zdôvodnenie: už v 1. roku štúdia môže študent absolvovať účasť na konferencii 

Projekt dizertačnej práce (2. roč., ZS, 10K) – forma ukončenia (S); zdôvodnenie: obhájenie je súčasťou 

Dizertačnej skúšky 

Realizácia projektu v rámci inštitucionálneho grantu (1., 2., 3. roč., 10K) – zmena dotácie (15K), rok 

štúdia (2., 3.); zdôvodnenie: študent by mal byť zapojený do grantu pracoviska od začiatku štúdia 

Vedecká práca v časopise registrovanom v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1., 2., 3. roč., 

25K) – zmena názvu (Publikácia v zahraničnom odbornom časopise (ADC, ADE, ADM)); zdôvodnenie: 

pôvodná klasifikácia publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí; ide zároveň o výrazné posilnenie 

nárokov na študenta povinným databázovaným výstupom počas štúdia 



Povinne voliteľné predmety: 

Vedecká práca publikovaná v zborníku zo zahraničnej vedeckej konferencie (1., 2., 3. roč., 10K) – – 

zmena názvu (Publikácia v zborníku z odbornej zahraničnej konferencie (AFC, BEE); zdôvodnenie: 

pôvodná klasifikácia publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí 

Vedecká práca publikovaná v časopise (1., 2., 3. roč., 10K) – zmena názvu (Publikácia v odbornom 

časopise (ADD, ADF, ADN, BDC, BDE, BDM, BDD, BDF, BDN)); zdôvodnenie: pôvodná klasifikácia 

publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí 

Vypracovanie posudku na záverečnú prácu (1., 2., 3. roč., 5K) – zmena roku štúdia (2.,3.); 

zdôvodnenie: študent môže posudzovať záverečnú bakalársku prácu už počas prvého roku štúdia 

Výberové predmety: 

Vedecká práca publikovaná v zborníku z vedeckej konferencie (1., 2., 3. roč., 5K) – zmena názvu 

predmetu (Publikácia v recenzovanom zborníku); zdôvodnenie: pôvodná klasifikácia publikačných 

výstupov od 1.2.2022 neplatí 

Vedecká práca v časopise registrovanom databázach Web of Science alebo SCOPUS II. (1., 2., 3. roč., 

20K) – zmena názvu (Publikácia v zahraničnom odbornom časopise (ADC, ADE, ADM)); zdôvodnenie: 

pôvodná klasifikácia publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí; ide zároveň o výrazné posilnenie 

nárokov na študenta povinným databázovaným výstupom počas štúdia 

 

B) Nové predmety 

Výberové predmety: 

Vedecká práca publikovaná v časopise II.; zdôvodnenie: posilnenie kreditovej dotácie za ďalšie 

publikácie 

 

  



Študijný program Pedagogická, poradenská a školská psychológia – III. stupeň 

štúdia (externá forma) 

 

Základné informácie o študijnom programe 

Fakulta 

☐ Fakulta prírodných vied 

☒Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva 

☐Fakulta stredoeurópskych štúdií 

☐Filozofická fakulta 

☐Pedagogická fakulta 

Študijný odbor Psychológia 

Názov študijného programu Psychológia 

Stupeň vysokoškolského  
štúdia 

☐ I.                      ☐ II.                     ☐ I. a II. spojený          ☒ III. 

Udeľovaný akademický titul ☐ Bc.                                    ☐ Mgr.                                     ☒ PhD. 

Forma štúdia ☐ denná                              ☒ externá 

Štandardná dĺžka štúdia  ☐ dva roky       ☐ tri roky         ☒ štyri roky                     ☐ päť rokov 

Počet kreditov potrebných na 
riadne skončenie štúdia 

180 

Jazyk uskutočňovania 
študijného programu  

slovenský 

Profesijne orientovaný 
študijný program 

☐áno                                  ☒ nie 

Príprava na výkon 
regulovaného povolania 

☐áno                                  ☒ nie 

Miesto poskytovania Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra 
psychologických vied, Kraskova 1, 949 74 Nitra 

 

Rozsah navrhovaných zmien študijného programu 

 

ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

A) Zmena názvu/počtu kreditov/formy ukončenia/semestra 

Povinné predmety: 

Aktuálne trendy v pedagogickej, poradenskej a školskej psychológii (1. roč., LS, 25/0, 10K) – zmena 

v názve predmetu (Pedagogická, poradenská a školská psychológia), zmena rozsahu; zdôvodnenie: 

posilnený rozsah kontaktnej výučby aj rozsah predmetu; obsah upravený do aktuálnejšej podoby 

z dôrazom na aktuálne trendy v oblasti 

Cudzojazyčný vedecký text (1. roč., ZS, 0/25, 10K) – zmena rozsahu (predtým S); zdôvodnenie: 

posilnenie prípravy práce s cudzím jazykom 

Metodológia psychologických výskumov (1. roč., ZS, 25/0, 10K) – zmena v názve predmetu 

(Metodológia spoločenských vied), rozsahu; zdôvodnenie: posilnenie rozsahu; posilnený súlad 

s opisom odboru a prenositeľnými zručnosťami v oblasti metodológie.  



Pokročilé kvantitatívne a kvalitatívne metódy výskumu a spracovania dát (1.roč., LS, 0/25, 10K) – 

zmena v názve predmetu, zlúčenie predmetov (Kvantitatívne metódy výskumu a spracovania dát, 

Kvalitatívne metódy výskumu a spracovania dát); zdôvodnenie: integrovaný obsah kvantitatívnych aj 

kvalitatívnych metód a posilnený rozsah predmetu 

Úvod do doktorandského štúdia (1. roč., ZS, 0/20, 5K) – zmena v rozsahu; zdôvodnenie: posilnenie 

obsahu o viac prenositeľných rdručností 

Povinne voliteľné predmety: 

- 

Výberové predmety: 

Absolvovanie zahraničného študijného pobytu (mesačný) (1., 2., 3. roč., 10K) – zmena v dotácii (5K); 

zdôvodnenie: posilnenie podpory pre zahraničnú mobilitu  

Absolvovanie zahraničného študijného pobytu (semestrálny) (1., 2., 3. roč., 15K) – zmena v dotácii 

(10K); zdôvodnenie: posilnenie podpory pre zahraničnú mobilitu  

 

B) Nové predmety: 

Didaktika psychológie pre doktorandov; zdôvodnenie: doplnený predmet zameraný na didaktiku 

výučby psychológie, keďže doktorandi sa zapájajú do pedagogického procesu a prípadne vo vedení 

záverečných bakalárskych prác 

Nové technológie vo vzdelávaní a poradenstve; zdôvodnenie: doplnený predmet o aktuálne trendy 

v oblasti technológií aj v oblasti vzdelávania, aj poradenstva; nadväzuje na predmety v II. stupni 

štúdia. 

 

VEDECKÁ ČASŤ 

A) Zmena názvu/počtu kreditov/formy ukončenia/semestra 

Povinné predmety: 

Aktívna účasť na vedeckej konferencii (1., 2., 3. roč., 5K) – zmena v odporučenom roku štúdia, (2., 3. 

r.); zdôvodnenie: už v 1. roku štúdia môže študent absolvovať účasť na konferencii 

Projekt dizertačnej práce (2. roč., ZS, 10K) – forma ukončenia (S); zdôvodnenie: obhájenie je súčasťou 

Dizertačnej skúšky 

Vedecká práca v časopise registrovanom v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1., 2., 3. roč., 

25K) – zmena názvu (Publikácia v zahraničnom odbornom časopise (ADC, ADE, ADM)); zdôvodnenie: 

pôvodná klasifikácia publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí; ide zároveň o výrazné posilnenie 

nárokov na študenta povinným databázovaným výstupom počas štúdia 

Povinne voliteľné predmety: 

Vedecká práca publikovaná v zborníku zo zahraničnej vedeckej konferencie (1., 2., 3. roč., 10K) – – 

zmena názvu (Publikácia v zborníku z odbornej zahraničnej konferencie (AFC, BEE); zdôvodnenie: 

pôvodná klasifikácia publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí 



Vedecká práca publikovaná v časopise (1., 2., 3. roč., 10K) – zmena názvu (Publikácia v odbornom 

časopise (ADD, ADF, ADN, BDC, BDE, BDM, BDD, BDF, BDN)); zdôvodnenie: pôvodná klasifikácia 

publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí 

Vypracovanie posudku na záverečnú prácu (1., 2., 3. roč., 5K) – zmena roku štúdia (2.,3.); 

zdôvodnenie: študent môže posudzovať záverečnú bakalársku prácu už počas prvého roku štúdia 

Výberové predmety: 

Vedecká práca publikovaná v zborníku z vedeckej konferencie (1., 2., 3. roč., 5K) – zmena názvu 

predmetu (Publikácia v recenzovanom zborníku); zdôvodnenie: pôvodná klasifikácia publikačných 

výstupov od 1.2.2022 neplatí 

Vedecká práca v časopise registrovanom databázach Web of Science alebo SCOPUS II. (1., 2., 3. roč., 

20K) – zmena názvu (Publikácia v zahraničnom odbornom časopise (ADC, ADE, ADM)); zdôvodnenie: 

pôvodná klasifikácia publikačných výstupov od 1.2.2022 neplatí; ide zároveň o výrazné posilnenie 

nárokov na študenta povinným databázovaným výstupom počas štúdia 

 

B) Nové predmety 

Výberové predmety: 

Vedecká práca publikovaná v časopise II.; zdôvodnenie: posilnenie kreditovej dotácie za ďalšie 

publikácie 

 


