Výroþná správa Katedry sociálnej práce
1. Predslov
Katedra sociálnej práce vznikla vo februári 2008 zlúþením troch katedier, dovtedy
zabezpeþujúcim vzdelávanie v sociálnej práci na FZaSP TU v Trnave, a to Katedry
aplikovanej sociálnej práce, katedry Teórie sociálnej práve a Katedry dobrovoĐníctva,
charitatívnej a misijnej práce. V tom istom období prebiehal aj proces prípravy akreditaþného
spisu, ktorý eãte realizovali pôvodné katedry. Akreditaþnej komisií boli predloåené dva
bakalárske ãtudijné programy, jeden magisterský a jeden doktorandský ãtudijný program.
Spojenie troch katedier spôsobilo nutnosĢ zmeny fungovania a riadenia KSP, ako aj nutnosĢ
adaptácie na úplne novú situáciu. Bolo potrebné adaptovaĢ ciele a zámery pôvodných katedier
pre realitu novej katedry. Diskusia o týchto zmenách stále prebieha, najmä o þiastkových
cieĐoch a zámeroch. ýo sa týka hlavných zámerov, tie ostali nezmenené, a to: zvyãovanie
kvality vzdelávania, rozãirovanie zahraniþnej spolupráce a mobility (tak uþiteĐskej ako aj
ãtudentskej) a zvyãovanie podielu vedecko-výskumnej þinnosti, stabilizácia personálneho
obsadenia, zabezpeþenie garancie pre vãetky tri stupne vysokoãkolského ãtúdia a získanie
akreditácie pre habilitaþné a inauguraþné konania v þo najskorãom termíne.

2. Orgány a riadenie
Katedra sociálnej práce má nasledovné stupne riadenia:
Vedúci katedry : doc. PhDr. Ondrej Botek, Ph.D.
Zástupca vedúceho katedry: doc. PhDr. Martina äáková, Ph.D.
Tajomník katedry: PhDr. Nadeåda Kovalþíková, Ph.D.
Ćalãími orgánmi sú ad hoc tvorené komisie, rieãiace ãpecifické otázky katedry

3. Vzdelávanie
3.1 Charakteristika a organizácia ãtúdia
V súþasnosti Katedra sociálnej práce zabezpeþuje vzdelávanie v jednom bakalárskom
ãtudijnom programe (sociálna práca), jednom magisterskom ãtudijnom programe (sociálna
práca) a jednom doktorandskom ãtudijnom programe (sociálna práca).
Vo vãetkých troch stupĖoch je ãtúdium realizované v internej aj externej forme. Bakalársky
stupeĖ pozostáva zo 6 semestrov, magisterský zo 4 semestrov, interný doktorandský zo 6
semestrov a externý doktorandský z 10 semestrov.
3.2 Obsah, metódy a výsledky vzdelávania
Bakalársky ãtudijný program a magisterský ãtudijný program
Vysokoãkolské vzdelanie I. stupĖa v ãtudijnom odbore sociálna práca sa získa ãtúdiom
podĐa akreditovaného bakalárskeho ãtudijného programu.
Vysokoãkolské vzdelanie II. stupĖa v ãtudijnom odbore sociálna práca sa získa
ãtúdiom podĐa akreditovaného magisterského ãtudijného programu.
âtudijný program vychádza z nárokov, ktoré na sociálnu prácu kladú renomované
európske profesionálne zväzy a asociácie vzdelávateĐov v sociálnej práci, a to tak, aby boli
v súlade s Lisabonským procesom a s duchom nového vysokoãkolského zákona. Preto sa
v ãtudijnom programe kladie zvýãený dôraz na:

-

samostatnú prácu ãtudenta a podporu jeho myslenia a rozvoja tvorivých kapacít,
vyuåitie prostriedkov z internetu a multimediálnych techník k podpore výuþby,
zdôraznenie postavenia pedagóga ako tútora,
výber predmetov s praktickým zameraním vyuåiteĐných pre ãirokú oblasĢ budúcich
zamestnávateĐov,
- prácu so zdrojmi domácimi a zahraniþnými,
- podporu tvorivosti a schopnosti komunikovaĢ výsledky tvorivej práce,
- podporu ãtudijných pobytov v zahraniþí a medzinárodnej spolupráce.
âtudijný program je súbor vzdelávacích jednotiek, ktorými sú najmä prednáãka, seminár,
kauzistický seminár, cviþenie, odborná prax a supervízia, sociálno-psychologický výcvik,
konzultácia, bakalárska práca (resp. diplomová práca), exkurzia, stáå. SúþasĢou bakalárskeho
a magisterského ãtudijného programu je vykonanie klasifikovaných zápoþtov, semestrálnych
skúãok, ãtátnej skúãky a obhajoba bakalárskej (resr. diplomovej práce).
Obsah bakalárskeho ãtudijného programu a magisterského ãtudijného programu
Bakalársky a magisterský ãtudijný program vyjadruje vzdelávacie, hodnotové
a vedecké zámery fakulty v oblasti vzdelávacieho a výchovného procesu. Je komponovaný
tak, aby ãtudent trojroþného bakalárskeho ãtúdia (resp. následného dvojroþného
magisterského ãtúdia) získal potrebné teoretické poznatky, ktoré vie vhodne aplikovaĢ
v praktickej sociálnej práci a tieå aby mal predpoklady pokraþovaĢ v magisterskom ãtúdiu
(resp. doktorandskom ãtúdiu)..
Bakalársky ãtudijný program a magisterský ãtudijný program je koncipovaný tak, aby po jeho
ukonþení sa mohol absolvent úspeãne uplatniĢ v niektorej z oblastí sociálnej práce.
SúþasĢou obsahu týchto programov sú aj predmety, ktoré kultivujú osobnosĢ ãtudenta,
poskytujú mu ãiroký rozhĐad a robia ho citlivým na etické dimenzie sociálnej práce.
âtudent si môåe vyberaĢ zo ãirokej ponuky povinne voliteĐných a výberových predmetov,
ktoré sledujú nielen rozãírenie znalostí z profilových predmetov, ale aj jazykovú vybavenosĢ
ãtudenta, optimalizáciu jeho písomného a slovného prejavu, obratnosĢ a korektnosĢ v
sociálnych kontaktoch.
Bakalársky a magisterský ãtudijný program na fakulte sa svojím ponímaním a obsahom
usiluje þo najviac priblíåiĢ ãtudijným programom tohto typu realizovaným v krajinách EU, þo
sa premieta najmä v zavedení odbornej praxe a supervízie .
V ãtudijnom programe fakulty sa tieå dáva priestor pre syntézu teoretických poznatkov
s praktickými skúsenosĢami a návykmi. Pri výuþbe jednotlivých predmetov ako v dennej tak
i v externej forme ãtúdia sa kladie veĐký dôraz na praktickú aplikáciu získaných poznatkov
a to formou praktických cviþení, workshopov, práce v teréne, zapájaním ãtudentov do
dobrovoĐníckej práce a inou praktickou þinnosĢou,
Fakulta v súlade s Bolonskou deklaráciou podporuje ãtudentov tieå pri ich ãtudijných
pobytoch v zahraniþí. Ak ãtudent absolvuje þasĢ ãtúdia v zahraniþí na základe zmluvy
o ãtúdiu, získané kredity sa mu zapoþítavajú.
Jednotlivé predmety ãtudijného programu sú dostatoþne pokryté základnou ãtudijnou
literatúrou. Fakulte sa postupne darí plniĢ jeden zo základných zámerov v tejto oblasti a to
zabezpeþiĢ vlastnými silami uþebné texty pre výuþbu vãetkých uþebných predmetov.
âtudijný program sa uskutoþĖuje v dennej forme ãtúdia, alebo v externej forme ãtúdia.
Denná forma ãtúdia sa vyznaþuje dennou úþasĢou ãtudenta na vzdelávacích þinnostiach
fakulty podĐa ãtudijného plánu a rozvrhu hodín na prísluãný akademický rok.
Externú formu ãtúdia charakterizuje prevaåne samostatné ãtúdium a konzultácie.
âtudijný program v oboch formách ãtúdia sa môåe uskutoþĖovaĢ:
a) prezenþnou metódou,

b) diãtanþnou metódou,
c) kombinovanou metódou.
ÚþasĢ ãtudenta na prednáãke, ak nie je stanovené inak, je fakultatívna; úþasĢ na ćalãích
formách výuþby je obligatórna. V opodstatnených prípadoch môåe dekan na åiadosĢ ãtudenta
rozhodnúĢ o fakultatívnej úþasti ãtudenta na praktických cviþeniach.
Profil absolventa bakalárskeho stupĖa ãtúdia
Absolvent bakalárskeho ãtúdia odboru sociálna práca je pripravený samostatne:
- posudzovaĢ a diagnostikovaĢ problémy klienta,
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi v hmotnej núdzi,
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi v sociálnej núdzi,
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi po výkone trestu odĖatia slobody,
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc þlenom etnických minorít,
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi pri strate zamestnania,
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc obþanom vyããieho veku,
- presadzovaĢ a ochraĖovaĢ práva klientov.
Absolvent bakalárskeho ãtúdia odboru sociálna práca môåe pracovaĢ ako platný þlen
interdisciplinárnych tímov, uplatní sa najmä v:
- oblasti terénnej sociálnej práce
- miestnej ãtátnej správe a samospráve
- organizáciách poskytujúcich sociálne sluåby
- verejno-právnych i súkromno-právnych inãtitúciách so zameraním na sociálnu oblasĢ
- v zariadeniach poskytujúcich sociálne sluåby.
Absolvent bakalárskeho ãtúdia odboru sociálna práca môåe samostatne organizovaĢ
a prevádzkovaĢ:
- sociálne sluåby,
- vykonávaĢ úkony spojené so sociálnou prevenciou a participovaĢ na sociálnej
prevencii a kuratele a tieå na sociálno-právnej ochrane.
Profil absolventa magisterského ãtúdia
Absolvent magisterského ãtúdia odboru sociálna práca je pripravený samostatne:
- posudzovaĢ a diagnostikovaĢ problémy klienta
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi v hmotnej núdzi
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi v sociálnej núdzi
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi po výkone trestu odĖatia slobody
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc þlenom etnických minorít
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc klientovi pri strate zamestnania
- zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc obþanom vyããieho veku
- presadzovaĢ a ochraĖovaĢ práva klientov
- vykonávaĢ þinnosti spojené s plánovaním zabezpeþovaním a kontrolou poskytovaných
foriem pomoci
- posudzovaĢ a diagnostikovaĢ problémy rodiny, skupiny a komunity
- poskytovaĢ pomoc deĢom a rodine v osobitných situáciách
- organizovaĢ, zabezpeþovaĢ a poskytovaĢ pomoc skupine a komunite
- poskytovaĢ sociálne poradenstvo
- zabezpeþovaĢ a vykonávaĢ sociálnu prevenciu
- zabezpeþovaĢ a vykonávaĢ sociálne sluåby
- organizovaĢ náhradnú rodinnú starostlivosĢ NRS

Absolvent magisterského ãtúdia odboru sociálna práca môåe pracovaĢ ako platný þlen
interdisciplinárnych tímov, uplatní sa najmä v:
- oblasti terénnej sociálnej práce
- miestnej ãtátnej správe a samospráve
- organizáciách poskytujúcich sociálne sluåby
- verejno-právnych inãtitúciách so zameraním na sociálnu oblasĢ
- uplatní sa ako manaåér sociálnych sluåieb
- uplatní sa v riadiacich a kontrolných inãtitúciách
- môåe sa aktívne podieĐaĢ na tvorbe sociálnej politiky a sociálnej legislatívy
- môåe pracovaĢ na vãetkých stupĖoch a úsekoch praxe sociálnej práce
- aktívne sa podieĐaĢ na výskume v sociálnej práci
- môåe vykonávaĢ ãkolskú sociálnu prácu
Absolvent magisterského ãtúdia odboru sociálna práca môåe samostatne organizovaĢ
a prevádzkovaĢ:
- sociálne sluåby
- poskytovaĢ sociálne poradenstvo
- poskytovaĢ úkony spojené so sociálnou prevenciou
- poskytovaĢ úkony spojené so sociálno-právnou ochranou
- poskytovaĢ poradenstvo pre rodinu
- vykonávaĢ sociálnu terapiu a poskytovaĢ krízovú intervenciu
Charakteristika jednotiek ãtudijného programu, prípadne dĎåka praxe, vrátane poþtu
kreditov, ktoré sa ich absolvovaním získajú:
âtudent má právo v kaådom akademickom roku, na základe pravidiel stanovených ãtudijným
programom, zapísaĢ si jednotky ãtudijného programu, ktorými sú výluþne jednosemestrové
ãtudijné predmety.
Kaådému predmetu zaradenému do prísluãného semestra je priradený kód a názov.
Jednotky uþebného plánu sú ãtudijné predmety, ktoré sa þlenia na:
a) povinné predmety,
b) povinne voliteĐné predmety
c) výberové predmety
Povinné predmety sú tie, ktorých absolvovanie je podmienkou absolvovania þasti ãtúdia alebo
celého ãtudijného programu.
Povinne voliteĐné predmety sú tie, z ktorých ãtudent musí získaĢ urþený poþet kreditov.
Výberové predmety sú ostatné predmety v ãtudijnom programe, prípadne predmety ãtudijného
programu alebo predmety ãtudijného programu inej fakulty alebo vysokej ãkoly. âtudent si
ich zapisuje na doplnenie svojho ãtúdia a na získanie dostatoþného poþtu kreditov v danej
þasti ãtúdia.
Výberový predmet z iného ãtudijného programu si ãtudent zapisuje po súhlase vyuþujúceho.
Predmety zaradené do ãtudijného programu sa podĐa nadväznosti þlenia:
a) predmety bez nadväznosti,
b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov.
âtudent si pri ãtandardnej dĎåke ãtúdia zapisuje predmety v celkovej hodnote minimálne 30
kreditov za semester.
Predmety, ktoré si ãtudent zapísal v súlade s pravidlami ãtudijného programu tvoria svojou
þasovou následnosĢou ãtudijný plán ãtudenta.

Dekan na návrh garanta prísluãného ãtudijného programu vymenuje ãtudijných poradcov pre
ãtudentov na vytváranie ãtudijných plánov.
Zoznam jednotlivých predmetov tvorí prílohu þ. 1 tejto výroþnej správy
Doktorandský ãtudijný program
Doktorandské ãtúdium sa uskutoþĖuje v dennej alebo v externej forme. Formy
doktorandského ãtúdia sú rovnocenné. Dennú formu ãtúdia charakterizuje najmä pravidelná
prítomnosĢ doktoranda na fakulte a na jej vedeckom åivote, konzultácie so ãkoliteĐom
a pravidelná publikaþná þinnosĢ výsledkov vedeckej a odbornej þinnosti. Externú formu
ãtúdia charakterizuje prevaåne samostatné ãtúdium, konzultácie so ãkoliteĐom a pravidelná
publikaþná þinnosĢ výsledkov vedeckej a odbornej þinnosti.
Obsah ãtudijného programu
Program ãtúdia je zameraný na získanie poznatkov zaloåených na súþasnom stave
poznania a najmä vlastnom príspevku ãtudenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej þinnosti v oblasti sociálnej práce. âtudijný program sa
orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu sociálnej práce so zameraním
na problémy súvisiace so åivotnými a pracovnými podmienkami, ako je chudoba,
nezamestnanosĢ a pod., kvalitou åivota a prevenciou sociálno-patologických javov, atć.
CieĐom je výchova ãpiþkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri
tvorbe ãtátnej sociálnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní
þinností s dopadom na administratívu, legislatívu a s moåným dopadom na kvalitu åivota.
Absolventi budú odborne pripravení do oblasti expertíznej þinnosti, populaþnej analýzy,
vedecko-výskumnej þinnosti a pod.
SúþasĢou ãtúdia je individuálny ãtudijný a vedecký plán, zostavovaný pod vedením ãkoliteĐa.
âtudijný program je koncipovaný tak, aby po jeho absolvovaní si uchádzaþ
- rozãíril a prehĎbil odborné vedomosti v urþených oblastiach sociálnej práce
- rozãíril doterajãie a nadobudol nové poznatky z metodológie vedy
- aby získal zruþnosti pri vedeckéom spracovávaní údajov
âtudijný program sa skladá z dvoch þastí:
âtudijná þasĢ je orientovaná na :
- prehĎbenie a skvalitnenie teoretického poznania z oblasti teórie a metodiky sociálnej práce
na prehĎbenie a skvalitnenie vedeckého poznania a najmä z oblasti filozofie vedy,
epistemológie sociálnej práce a metodológie,
- je zameraná na získanie teoretického základu: analýzy vzĢahov medzi enviromentálnymi
podmienkami a ukazovateĐmi, kvalitou åivota, åivotným ãtýlom, ãtátnou a komunálnou
sociálnou politikou, stratégiou konania v kontexte medzinárodných a národných
programov a projektov, odhad miery pôsobenia rizikových faktorov, identifikáciu
hlavných problémov v populaþných skupinách, plánovanie a manaåment v sociálnej práci,
na intervenþné stratégie v rizikových populáciách a hodnotenie ich efektívnosti.
CieĐom ãtudijnej þasti doktorandského ãtúdia je poskytnúĢ doktorandovi kvalitný
teoretický základ pre jeho ćalãiu vedeckú prípravu, plnenie ćalãích ãtudijných povinností
a pre vedeckú prácu.
Vedeckú þasĢ ãtúdia tvorí:
- výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému, formulovanie pracovných hypotéz,
metódy ãtúdia
- vypracovanie doktorandskej práce, prezentácia výsledkov

Základnou jednotkou vedeckého programu je najmä príprava a publikovanie
odborných a vedeckých prác a príprava a vyhotovenie dizertaþnej práce pod odborným
vedením ãkoliteĐa formou konzultácií so ãkoliteĐom. Vedecká þinnosĢ doktoranda sa
uskutoþĖuje vo forme povinnej a výberovej vedeckej þinnosti. Jednotkami vedeckého
programu v rámci výberovej vedeckej þinnosti podĐa odbornej profilácie doktoranda sú najmä
vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí, vystúpenie na zahraniþnom
alebo medzinárodnom odbornom alebo vedeckom podujatí, odborná alebo vedecká stáå doma
alebo v zahraniþí, úþasĢ na tímovom rieãení grantových projektov za úþasti ãkoliteĐa,
preklady zahraniþných odborných alebo vedeckých þlánkov z odboru doktoranda a ich
uverejnenie v domácom periodiku, aktívna úþasĢ pri organizovaní domácich
a medzinárodných odborných alebo vedeckých seminárov a konferencií a iná vedecká
a odborná þinnosĢ.
Vedecká þasĢ pozostáva z þinností
a.) individuálne konzultácie so ãkoliteĐom,
b.) kaådoroþné predkladanie projektu dizertaþnej práce a
c.) konzultácie k odbornej písomnej práci,
d.) predloåenie odbornej alebo vedeckej práce v stanovenom rozsahu oponovanej ãkoliteĐom
e.) výberová vedecká þinnosĢ podĐa odbornej profilácie doktoranda, ktorú si doktorand
vyberá podĐa zoznamu výberovej vedeckej þinnosti a jej kreditového ohodnotenia
uvedenej v ãtudijnom programe na prísluãný akademický rok.
CieĐom vedeckej þasti doktorandského ãtúdia je umoåniĢ doktorandovi v rámci
vedeckej prípravy realizovaĢ svoje doterajãie teoretické poznatky, uplatniĢ schopnosĢ
aplikovaĢ metódy a metodológiou vedeckej práce pri rieãení akéhokoĐvek vedeckého
a odborného problému v zvolenom ãtudijnom odbore.
Charakteristika doktorandského ãtudijného programu
Doktorandský ãtudijný program sa na fakulte uskutoþĖuje v ãtudijných odboroch
podĐa sústavy ãtudijných odborov ustanovených Ministerstvom ãkolstva SR. V súlade
s prechodným ustanovením § 109 zákona na fakulte v súþasnosti prebieha a po zákonom
umoånený þas bude aj naćalej prebiehaĢ takisto doktorandské ãtúdium vo vedných odboroch
podĐa doterajãích predpisov o doktorandskom ãtúdiu.
V súlade s prísluãnými ustanoveniami zákona, ako aj so zreteĐom na kritériá
akreditácie ãtudijných programov vysokoãkolského vzdelávania schválené rozhodnutím
Ministerstva ãkolstva SR dĖa 31. marca 2003 bol na fakulte vypracovaný doktorandský
ãtudijný program pre tretí stupeĖ vysokoãkolského ãtúdia zaloåený na kreditovom systéme.
Doktorandský ãtudijný program ako ãtudijný program tretieho stupĖa sa zameriava na
získanie poznatkov zaloåených na súþasnom stave vedeckého poznania z oblasti sociálnej
práce a najmä na vlastnom prínose doktoranda k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej þinnosti v oblasti sociálnej práce.
Doktorandské ãtúdium pozostáva zo ãtudijnej a vedeckej þasti.
Základným prvkom ãtudijného a vedeckého programu sú jednotky ãtudijného
programu a jednotky vedeckého programu. Jednotkami ãtudijného programu sú prednáãka,
cviþenie, konzultácia. âtudijná þasĢ sa uskutoþĖuje najmä vo forme ãtúdia literatúry podĐa
zoznamu ako aj vo forme prednáãky, cviþenia a konzultácie z povinných predmetov, povinne
voliteĐných predmetov a konzultácií k preãtudovanej literatúre. SúþasĢou dennej formy
doktorandského ãtúdia je aj vykonávanie pedagogickej þinnosti.

CieĐom ãtudijnej þasti doktorandského ãtúdia je poskytnúĢ doktorandovi kvalitný
teoretický základ pre jeho ćalãiu vedeckú prípravu, plnenie ćalãích ãtudijných povinností
a pre vedeckú prácu.
CieĐom vedeckej þasti doktorandského ãtúdia je umoåniĢ doktorandovi v rámci
vedeckej prípravy realizovaĢ svoje doterajãie teoretické poznatky, uplatniĢ schopnosĢ
aplikovaĢ metódy a metodológiou vedeckej práce pri rieãení akéhokoĐvek vedeckého
a odborného problému z oblasti sociálnej práce.
SúþasĢou ãtúdia je individuálny ãtudijný a vedecký plán, zostavovaný pod vedením
ãkoliteĐa.
Podrobný rozpis ãtudijného a vedeckého programu doktoranda je obsahom
individuálneho ãtudijného a vedeckého plánu doktoranda. Individuálny ãtudijný a vedecký
plán doktoranda sa kaådoroþne spresĖuje pri roþnom atestaþnom hodnotení doktoranda za
jeho osobnej úþasti.
Celková záĢaå doktoranda v dennej forme ãtúdia predstavuje 60 kreditov za
akademický rok a za semester 30 kreditov. Celková záĢaå doktoranda v externej forme ãtúdia
predstavuje 35 kreditov za akademický rok. Minimálny poþet za jeden semester v externej
forme ãtúdia je 10 kreditov. Doktorand môåe získaĢ za akademický rok aj vyããí poþet
kreditov.
Za prísluãnú jednotku ãtudijného alebo vedeckého programu je moåné v priebehu
ãtúdia získaĢ kredity iba raz. Kredity za absolvovanie jednotiek ãtudijného a vedeckého
programu doktoranda sa zhromaåćujú. Ak doktorand absolvoval þasĢ ãtúdia na inom
odbornom pracovisku doma alebo v zahraniþí, zapoþítavajú sa získané kredity v plnom
rozsahu a to v prípade, ak doktorand takéto ãtúdium alebo vedecký výskum absolvoval
v súlade so svojím ãtudijným plánom a tieto kredity sú kompatibilné s jeho ãtudijným
a vedeckým programom na fakulte. Ak doktorand v jednom úseku ãtúdia zhromaådí viac ako
60 kreditov, rozdiel medzi poåadovanými a získanými kreditmi sa mu zapoþítava
v nadchádzajúcom úseku ãtúdia.
Podmienkou postupu a zápisu do ćalãieho roka ãtúdia je v dennej forme získanie
najmenej 50 kreditov za predchádzajúci úsek ãtúdia. V externej forme je stanovený poþet 40
kreditov za jeden ãkolský rok. Ak doktorand nesplnil predpísané poåiadavky, ale získal aspoĖ
40 kreditov (v externej forme 20 kreditov) za prísluãný úsek ãtúdia, môåe pokraþovaĢ v ãtúdiu
a svoje nesplnené ãtudijné povinnosti si zapíãe do výkazu o ãtúdiu s poznámkou, åe ide
o opakovaný zápis týchto jednotiek ãtudijného alebo vedeckého programu. Prenesené
povinnosti musí doktorand úspeãne absolvovaĢ do konca nadchádzajúceho úseku ãtúdia.
Povinný predmet alebo povinnú vedeckú þinnosĢ zapísanú, ale neabsolvovanú úspeãne, si
môåe doktorand zapísaĢ poþas ãtúdia eãte raz. Po druhom neúspeãnom pokuse o jeho
absolvovanie vylúþi fakulta doktoranda zo ãtúdia.
âtandardná dĎåka ãtúdia
âtandardná dĎåka doktorandského ãtúdia v dennej forme je tri roky. V externej forme
je maximálne trvanie doktorandského ãtúdia zákon stanovené na 5 rokov.
V opodstatnených prípadoch môåe doktorand poåiadaĢ dekana fakulty o predĎåenie
ãtúdia o jeden rok. äiadosĢ musí byĢ podaná písomnou formou .
Profil absolventa doktorandského stupĖa ãtúdia
Moånosti uplatnenia absolventa s titulom PhD.:
− vedecký pracovník Vâ alebo SAV,
− výskumné inãtitúcie so zameraním na:
1. sociálne problémy

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2. chudobu
3. nezamestnanosĢ
4. kvalitu åivota
5. rodinu
univerzity, vysoké ãkoly a iné vzdelávacie inãtitúcie
orgány samosprávy a ãtátnej správy vrátane dotknutých ministerstiev
inãtitúcie poskytujúce sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a sociálnu terapiu
poisĢovne
súdy ± ako mediaþný a probaþný úradník,
zariadenia poskytujúce sociálne sluåby
zariadenia poskytujúce sluåby súvisiace so sociálnou pomocou
nadácie, obþianske zdruåenia, neinvestiþné fondy
mimovládne organizácie
spolky a zdruåenia orientujúce sa na oblasĢ sociálnej pomoci
zariadenia na pomoc åiadateĐov o azyl

Absolvent doktorandského ãtúdia sa môåe uplatniĢ v praktickej sociálnej práci:
− ako manaåér sociálnych sluåieb
− ako pracovník výskumu zameraného na oblasĢ sociálnej práce
− ako vedúci pracovník ãpeciálnych zariadení a inãtitúcií vykonávajúcich þinností
súvisiacich so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpeþením
− ako sociálny poradca
− ako mediaþný a probaþný úradník
− ako odborník pre prácu s rodinou
− ako supervízor
− ako zástupca Đudí v sociálnej alebo hmotnej núdzi
− ako ochranca Đudských práv atć.
tab. þ. 1
Poþty ãtudentov v jednotlivých stupĖoch a formách ãtúdia:
Roþník a typ ãtúdia
Forma ãtúdia
1. Bc.
interná/externá
2. Bc.
interná/externá
3. Bc.
interná/externá
1. Mgr.
interná/externá
2. Mgr.
interná/externá
1. Ph.D.
interná/externá
2. Ph.D.
interná/externá
3. Ph.D.
interná/externá
4. Ph.D.
externá
5. Ph.D
externá
Spolu:
V porovnaní s rokom 2007 sa poþet ãtudentov výrazne nemenil.
3.3 Riadiaca a kontrolná þinnosĢ

Poþet
54 / 74
47 / 48
47 / 110
44 / 128
37 / 92

Systém kontroly kvality a výsledkov vzdelávacieho procesu vychádza z platných interných
predpisov fakulty a ostatných prísluãných legislatívnych noriem (pracovný poriadok, zákon
o Vâ, zákonník práce, zákon o verejnej sluåbe, atć.). Hlavnými kritériami sú doteraz najmä
kontrola dodråiavania výuþby (podĐa platného rozvrhu) a plnenie minimálnych kritérií
vedeckovýskumnej þinnosti (najmä so zameraním na predmety, ktoré þlen katedry
zabezpeþuje). V prípravnom ãtádiu je vypracovávanie mesaþných správ o plnení
pedagogických úloh, ktoré bude polroþne spracovávané a vyhodnocované.
3.4 Sociálna problematika
V oblasti sociálnej politiky sa Katedra sociálnej práce riadi platnými normami Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave. Okrem aktivít, vyplývajúcich z týchto predpisov
nerealizuje iné sociálne zabezpeþenie pedagógov. V rámci podpory ãtudentských aktivít ide
najmä o podporu âVOý (finanþné odmeny pre úspeãných úþastníkov fakultného
a celoslovenského kola), medzinárodných ãtudentských vedeckých podujatí (letná ãkola na
Ostravskej univerzite) a ãportovo-relaxaþných aktivít (ãportový deĖ).
3.5 Prijímacie konanie
V roku 2008 sme dokumentovali XXX záujemcov o ãtúdium sociálnej práce na vãetky formy
ãtúdia. PrehĐad podĐa jednotlivých stupĖov ãtúdia je uvedený v tabuĐke þ. 2.
tab. þ. 2
Typ a forma ãtúdia
Bakalársky stupeĖ
interná/externá
Magisterský stupeĖ
interná/externá
Doktorandský stupeĖ
interná/externá
Spolu

prihlásení

zúþastnení

prijatí

236 / 106

190 /91

75 / 77

91 / 179

91 / 179

54 / 142

Doktorandský stupeĖ uvedie oddelenie VVý
3.6 Celoåivotné vzdelávanie
V oblasti celoåivotného vzdelávania Katedra sociálnej práce v roku 2008 realizovala projekt
ÄVzdelávanie pracovníkov ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny³ v oblasti
problematiky obchodovania s Đućmi.

4. Veda, výskum a umenie
4.1 Stratégia, koncepcia a organizácia vedy, výskumu a umeleckej tvorby
Sociálna práca v súþasnosti v európskom kontexte prechádza fázou vyhraĖovania sa výskumu
voþi príbuzným odborom. V tomto smere je cieĐom Katedry sociálnej práce byĢ rovnocenným
partnerom európskych univerzít pri definovaní cieĐov výskumu v sociálnej práci. Aj z tohto
dôvodu Katedra sociálnej práce v spolupráci s European Reseach Institute for Social Work
(ERIS) zorganizovala 2. roþník medzinárodnej konferencie s názvom ÄVýskum v sociálnej
práci³, ktorého cieĐom bolo definovaĢ súþasný stav výskumu v sociálnej práci ako aj naþrtnúĢ

moåné smery v ãpecifikácií výskumu v sociálnej práci a stanoviĢ moånosti tieto smery
realizovaĢ. Prioritou Katedry sociálnej práce v oblasti výskumu ostávajú ciele ERIS (ktorého
sme spoluzakladajúcimi þlenmi), a to najmä nasledovné:
•
•
•
•
•
•

ZaoberaĢ sa výskumom (klásĢ dôraz najmä na komparatívne výskumy a uchádzaĢ sa
o podporu výskumných projektov na európskej úrovni).
VytváraĢ databázu informácií (o realizovaných výskumných projektoch, dizertaþných
prácach, publikáciách, vydavateĐská þinnosĢ).
PodporovaĢ odborný rast nových vedeckých pracovníkov z radov ãtudentov
i akademických pracovníkov.
PonúkaĢ expertízy politikom i agentúram sociálnej práce v celej Európe.
ByĢ zdrojom vedomostí a zruþnosti pre vytváranie kvalitnej praxe sociálnej práce
v celé Európe.
PonúkaĢ rozvoj vedomostí a zruþností pre manaåérov i sociálnych pracovníkov
z praxe.

Ćalãími cieĐmi výskumu na Katedre sociálnej práce sú:
− Sociálna práca s rodinou
− Sociálna práca s mládeåou
− Sociálna práca s Đućmi so zdravotným postihnutím
− Sociálna práca v treĢom svete (v rozvojových krajinách)
4.2 Zabezpeþenie vedy, výskumu a umeleckej tvorby
Výskumy, realizované na Katedre sociálnej práce boli realizované prostredníctvom grantov.
4.3 Výsledky a výstupy vedeckej, výskumnej a umeleckej þinnosti
Výsledky a výstupy vedeckej, výskumnej a umeleckej þinnosti sú uvedené v prílohe þ. 2 (Po
spracovaní p. Gergelom)
4.4 Vedecký a umelecký kvalifikaþný rast
V roku 2008 bol jeden þlen Katedry sociálnej práce v inauguraþnom konaní ± doc. PhDr. Jana
Levická, Ph.D.
4.5 Výsledky hodnotenia úrovne KSP v oblasti vedy a umenia hodnotené vedeckou radou
FZaSP
Uvedie vedecká rada FZaSP

5. ďudské zdroje
5.1 Personálna politika KSP
CieĐom Katedry sociálnej práce je zefektívĖovaĢ personálnu politiku, najmä s cieĐom
stabilizovaĢ poþet þlenov katedry na poþet, potrebný pre efektívne napĎĖanie pedagogickej
þinnosti.

5.2 Zamestnanci
Funkþné miesto
profesor
docent
odborný asistent
asistent
lektor
vedecko-výskumný pracovník
THP pracovník
Spolu

Poþet zamestnancov
6
7
11
2
0
2
2
30

V roku 2008 nedoãlo k zmenám v poþte zamestnancov katedry sociálnej práce.
5.3 PrehĐad poþtu novovymenovaných profesorov, docentov a doktorov vied
V roku 2008 neboli vymenovaný åiadny nový profesori ani doktori vied na Katedre sociálnej
práce. Bola menovaná jedna docentka, doc. PhDr. Mária Davideková, Ph.D.

6. Medzinárodná spolupráca a zahraniþné vzĢahy
6.1 Bilaterálne a multilaterálne vzĢahy
Katedra sociálnej práce je spoluzakladajúcim þlenom European Research Association for
Social Work (ERIS), ktorého þlenom je ćalãích 5 univerzít:
− Katolícka univerzita Eichstätt-Ingolstadt
− Katolícka vysoká odborná ãkola v Severnom Porýní-Westfálsku
− Katolícka univerzita v Lille
− Univerzita Hertfordshire
− University of Kuopio
− Ostravská univerzita v Ostrave
6.2 Medzinárodné projekty
Sokrates ± Erasmus
FH Campus Wien ± predkladateĐ projektu
FZaSP TU v Trnave ± partner projektu
Názov projektu: Sozial Arebeit und sozialwirtschaft (Mgr. Program v naãich podmienkach
pod názvom manaåment v sociálnej práci, resp. manaåment sociálnych sluåieb)
6.3 Mobility ãtudentov a uþiteĐov TU
V roku 2008 sa dve ãtudentky sociálnej práce ãtudovali v rámci projektu Erasmus na
Ostravskej univerzite v Ostrave
6.4 ýlenstvá v medzinárodných organizáciách

ERIS
6.5 Vycestovania zamestnancov do zahraniþia a prijatia zahraniþných hostí
Csampai ± Ruská federácia
Botek ± Kambodåské kráĐovstvo
âramatá ± Francúzsko
Kállay ± Fínsko
Zahraniþný hostia:
ERASMUS mobility:
Ria Puhl ± Nemecko
Emmanuel Jovelin ± Francúzsko
Riitta Vornanen ± Fínsko
Peter Erath ± Nemecko
Lenka Krhútová ± Ostravská univerzita
6.6 Organizácia podujatí
2. roþník medzinárodnej konferencie ÄVýskum v sociálnej práci³
Konferencia ÄMoånosti s neorganizovanou mládeåou³
Konferencia ÄAktuálne problémy Đudí s mentálnym postihnutím³
6.7 Medzinárodné ocenenia

