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Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania

1. Základné údaje o študijnom programe
Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných Teória a metodológia sociológie
programov:
Kód programu: 183977
UIPŠ kód: 6115V03
Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa
3. stupeň
vzdelávania:
ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 864
Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:
Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním
študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, v
Študijný odbor: Sociológia a sociálna antropológia
ktorých sa absolvovaním študijného programu získa
Kód študijného odboru: 6115
vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov:
ISCED-F študijného odboru: FoET 2013 0314
Typ študijného programu:
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul:
PhD.

Forma štúdia:
Jazyk v ktorom sa študijný program uskutočňuje:
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch:
Kapacita študijného programu:
- plánovaný počet študentov
- skutočný počet uchádzačov
- skutočný počet študentov.
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
Ciele vzdelávania študijného programu - schopnosti
študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné
výstupy vzdelávania:

denná
slovenský jazyk
3 roky
0
0
0

Absolvent doktorandského študijného programu Sociológia je pripravený využívať získané
poznatky a zručnosti vo viacerých pracovných odvetviach, ktoré si vyžadujú odbornosť,
kritický prístup k riešeniu úloh alebo problémov a aplikovanie analytických schopností.
Študijný program zahŕňa znalosti týkajúce sa základných úrovní, subsystémov a procesov v
spoločnosti a jej segmentoch, ako aj metodologických prístupov a metodických pravidiel
sociologického skúmania sociálnej skutočnosti. Štúdium sa orientuje sa na nadobudnutie
poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód
sociologického výskumu, ktoré sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných
vedných disciplín. K nosným témam patria: sociálne mikro- a makroštruktúry, sociálne
procesy, história sociologického myslenia: klasické a súčasné sociologické teórie, metódy a
techniky sociologického výskumu a odvetvové sociologické disciplíny podľa zamerania
dizertačnej práce.
Konkretizované výstupy vzdelávania, ktoré sa týkajú jednotlivých predmetov, sú
zadefinované v informačných listoch každého z vyučovaných predmetov a možno ich nájsť
ako prílohu k žiadosti o akreditáciu študijného programu alebo na webovom sídle Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity.
Absolvent študijného programu Teória a metodológia sociológie (3. stupeň) je pripravený na
interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov, je
pripravený identifikovať a analyzovať vývoj na medzinárodnej úrovni, ako aj v rámci
Európskej únie, vie poskytnúť vysvetlenia širších sociálnych procesov a zmien v súčasných
spoločnostiach, ako aj dopady a dôsledky týchto procesov na každodenný život človeka.
Hlavné výstupy vzdelávania študijného programu zahŕňajú nasledujúce vedomosti, zručnosti
a kompetencie absolventa, ktorý je vďaka nadobudnutému vzdelaniu schopný:

Vedomosti:
• absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného
výskumu v oblasti sociológie
• má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia
ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti
sociológie
• absolvent je schopný orientovať sa v problematike, samostatne odkryť a riešiť relevantný
vedecký problém, v plnom rozsahu pripraviť a uskutočniť samostatný vedecký výskum a
dospieť k netriviálnym výsledkom
• dokáže riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou poznatkov v praxi, vrátane ich etických a
iných konzekvencií.
Zručnosti:
• absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
študijného odboru sociológia
• aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého
výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti
• na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové
výskumné a pracovné postupy
• prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií,
technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb
• na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové
výskumné a pracovné postupy
Kompetencie:
• absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v
meniacich sa podmienkach
• prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v
Slovenskej republike a v zahraničí
• zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a
interpretácii výsledkov výskumu
• dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore
Povolanie, na výkon ktorých je absolvent v čase
absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného
programu z pohľadu uplatnenia absolventov:

Veda a základný výskum, školstvo a vzdelávanie, aplikovaný výskum, štátna a verejná správa ,
mimovládny sektor, podnikateľský sektor.

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli
vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej
kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na
výkon povolania:
3. Uplatniteľnosť
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného
programu:
Úspešní absolventi študijného programu:
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
(spätná väzba):

4. Štruktúra a obsah študijného programu
Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom
programe:

Odporúčaný študijný plán

Súhlasné stanovisko k predkladanému študijnému programu poskytli externí odborníci prof. PhDr. Monika Čambáliková, PhD. (Sociologický ústav SAV - Samostatná vedecká
pracovníčka) a Dr. Karen Henderson, PhD. (Katedra politológie, FSV UCM, Trnava –
Docentka). Stanoviská ďalších zainteresovaných strán sú súčasťou prílohy.

Portál www.uplatnenie.sk kvôli nízkemu počtu absolventov nepočíta uplatnenie absolventov
doktorandského štúdia na FF TU.
Doposiaľ bez absolventov
Súhlasné stanovisko k predkladanému študijnému programu poskytol zástupca
zamestnávateľov - Mgr. Lucie Dokoupilová, PhD., MBA (projektová manažérka, Katedra
sociológie, Ostravská Univerzita). Stanovisko zástupcu zamestnávateľov je súčasťou prílohy.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v
Trnave https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvalitytu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej
univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
Pokyn dekana k úprave a zosúlaďovaniu študijných programov na FF TU v Trnave
Predkladaný odporúčaný študijný plán je prílohou žiadosti o akreditáciu a je dostupný aj na
webovom sídle Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
Profilové predmety predkladaného študijného programu odzrkadľujú nosné témy jadra
študijného programu Teória a metodológia sociológie a zabezpečujú ich pedagógovia,
garantujúci ich kvalitu vďaka svojim vedecko-výskumným profilom, ako sú uvedené v ich
VÚPCH a VTC, ktoré tvoria súčasť žiadosti o akreditáciu ako aj Informačné listy pre 3.stupeň
štúdia.
Význam profilových predmetov
Študenti sa na profilovom predmete Súčasné sociologické teórie I. a II. predstavuje vybrané
sociologické teórie podľa tematiky od polovice 20. storočia až do súčasnosti a ich aplikácie na

javy a procesy súčasnej spoločnosti. V rámci profilového predmetu Metódy a techniky
sociologického výskumu sa študenti zoznámia s hĺbkovými analýzami kvantitatívnych a
kvalitatívnych metód v sociológii a s konkrétnymi zručnosťami nevyhnutnými na ich použitie.
Budú konfrontovaní s nevyhnutnou mierou senzitivity a limitov pri výbere vhodných metód
skúmania v kontexte kritickej reflexie pri hľadaní adekvátnych metodologických postupov
skúmania a ich interpretácie. Profilový predmet Aktuálne problémy súčasnej sociológie I. a II.
ponúka analýzu relevantných prístupov interpretácie plurality riešení tematiky dizertačnej
práce v konfrontácii s tradičnými teóriami a metódami skúmania.
Celková predmetová schéma
Okrem profilových predmetov študent prechádza aj širšou predmetovou ponukou
zameranou na Metodológiu vedeckej práce v sociológii a v sociálnych vedách ako aj na oblasť
Dejín slovenskej sociológie, Sociálnu štruktúra a sociálna mobilita, Teóriu sociálnej zmeny,
Analýza vizuálnych dokumentov, Teoretické koncepty a praktickú aplikáciu ľudských práv ako
aj ďalších sociologických subdisciplín v úzkom prepojení na zamerania dizertačnej práce
študenta.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou
riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí
študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na
jeho riadne skončenie, vrátane
Podmienky pripustenia na štátne skúšky:

Pravidlá na opakovanie štúdia:

Pravidlá na predĺženie a prerušenie štúdia:

Na riadne ukončenie štúdia je študent povinný získať počas celej dĺžky svojho štúdia
minimálne 180 kreditov za povinné, povinne voliteľné predmety podľa normy opísanej v
odporúčanom študijnom pláne.
Úspešne absolvované všetky povinné predmety, splnenie minimálnej požiadavky v oblasti PV
predmetov a získanie celkového počtu kreditov 150 pred konaním obhajoby dizertačnej
práce
Pravidlá na opakovanie štúdia určuje Študijný poriadok Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave, ktorý definuje predpísané podmienky opravných termínov, opakovania
štúdia, opravných konaní, komisionálneho preskúšania a presiahnutia štandardnej dĺžky
štúdia.
Pravidlá na predĺženie a prerušenie štúdia upravuje Študijný poriadok TU a Študijný poriadok
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného
programu a postup študenta v študijnom programe
v štruktúre:
-počet kreditov za povinné predmety potrebných na
riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti
počet kreditov za povinne voliteľné predmety
potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti
štúdia,
počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu
záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,
Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie
študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto
hodnoteniu:

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia:

135 kreditov

15 kreditov
30 kreditov
Podmienky a pravidlá pre úspešný priebeh štúdia a jeho absolvovanie, podmienky pre
absolvovanie štátnych skúšok, ako aj ďalšie podmienky a pravidlá pre riešenie situácií
súvisiacich so štúdiom sú zadefinované v študijných poriadkoch univerzity a fakúlt:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf
Podmienky a pravidlá pre na uznávanie výsledkov predchádzajúceho štúdia sú zadefinované v
študijných poriadkoch univerzity a fakúlt:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf

Zoznam tém záverečných prác študijného programu:

Jednotlivé témy záverečných prác sú zabezpečované pracovníkmi katedry a uvedené
v Modulárnom akademickom informačnom systéme (MAIS).
Zoznam tém je zverejnený v CRZP, kód katedry je 101 140.
Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii,
a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:
kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_o-zaverecnych-pracach20_2021.pdf
Pravidlá pre zadávanie, oponovanie, obhajobu a hodnotenie záverečných prác sú
zadefinované v študijných poriadkoch univerzity a fakúlt:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Možnosti a podmienky účasti na mobilitách sú definované v Smernici rektora TU č.2/2020 o
realizácii programu ERASMUS+ na TU.
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_eras
mus.pdf
Univerzita sa v roku 2016 stala držiteľom ECTS a DS Label, aj z toho dôvodu sú študentom po
návrate z mobilít uznávané všetky prinesené kredity, či už ako náhrada za predmety
študijného programu, pokiaľ k nim existuje ekvivalent alebo ako kredity za výberové
predmety, čo stanovuje študijný poriadok univerzity, aj fakulty:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/en/erasmus-0
http://ff.truni.sk/basic-information-eng

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania
dôsledkov:

Etická komisia prerokováva najmä podnety súvisiace s porušením Etického kódexu Trnavskej
univerzity v Trnave a tiež žiadosti o posúdenie etických aspektov výskumných a iných
projektov.
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2015 Etický kódex Trnavskej univerzity
v Trnave
https://www.truni.sk/eticka-komisia
Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rokovaci_poriadok_etickej_komisie.pdf
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov upravuje postavenie a
činnosť Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov a spôsob
prerokúvania disciplinárnych priestupkov a ukladanie disciplinárnych opatrení.
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov
z 27. júna 2013
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/disciplinarny_poriadok_tu_final_web.pdf

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi
potrebami:

Univerzita zabezpečuje plnohodnotné štúdium pre študentov so špecifickými potrebami
vytváraním primeraných úprav a podporných služieb. Univerzitný koordinátor spolu s
fakultnými koordinátormi iniciujú nasledujúce aktivity:
• identifikácia študentov so špecifickými potrebami,
• zabezpečenie informovanosti a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami,
• vytváranie vhodných podmienok pre využívanie služieb všetkých súčastí Centra podpory
študentov (psychologické a právne poradenstvo, športové aktivity),
• vzdelávanie učiteľov, zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity s cieľom získania
správneho prístupu k študentov so špecifickými potrebami,
• spolupráca so študijnými oddeleniami fakúlt v súvislosti s prijímacím konaním pre
študentov so špecifickými potrebami,
• zabezpečenie prednostného ubytovania pre študentov so špecifickými potrebami v
bezbariérových priestoroch,
• nadväzovanie kontaktov s inými organizáciami, ktoré sú pre študentov nápomocné,
• zabezpečenie kompenzačných pomôcok (čítacie lupy, polohovacie lehátko, načúvacie
prístroje, atď).
Fakultným koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami je: Mgr. Iveta
Schusterová, PhD. (Katedra psychológie FF TU); email: iveta.schusterova@truni.sk
Všetky procesy získania a využívania statusu študenta so špecifickými potrebami sa riadia
smernicou rektora:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_rektora_c._17_2013_o_podpore_s
tudentov_a_uchadzacov_
o_studium_so_specifickymi_potrebami.pdf
Bližšie informácie ku pomoci a podpore študentov so špecifickými potrebami sú dostupné na
stránke:
https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov
Prednášky pre študentov so špecifickými potrebami:
http://ff.truni.sk/aktuality/ako-zvladat-narocne-obdobia-ziskat-odolnost,

http://ff.truni.sk/aktuality/zvladanie-napatia-stresu-studentov-so-specifickymi-potrebamipri-distancnej-vyucbe
Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: V prípade podnetov a odvolaní súvisiacich so štúdium, hodnotením svojich výsledkov má
študent možnosť podať písomný podnet / žiadosť na prodekanku pre študijné a sociálne veci
FF TU alebo dekana FF TU.
Svoj názor na kvalitu vzdelávania v študijnom programe môže študent vyjadriť v Dotazníku
študenta na zisťovanie kvality vzdelávania
(http://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/priloha_c._3_dotaznik_studenta.pdf),
a takisto v predmetovej ankete a ankete kvality výučby (https://www.truni.sk/predmetovaanketa-anketa-kvality-vyucby).
V prípade záujmu o absolvovanie komisionálnej skúšky sa postupuje v súlade so Študijným
poriadkom FF TU.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
Link na ILP:

Informačné listy predmetov (viď príloha)

6. Aktuálny harmonogram akademického roka
Link na aktuálny harmonogram:
Link na aktuálny rozvrh:

https://www.truni.sk/casovy-harmonogram-roka
http://ff.truni.sk/katedra-sociologie

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu
študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu):
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb
zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu:

Hlavnou osobou zodpovednou za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu bola
dekanom fakulty menovaná prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (silvia.mihalikova@truni.sk)
Pozri priložené VÚPCH a VTC pedagógov študijného programu, ktoré tvoria súčasť žiadosti o
akreditáciu študijného programu a sú dostupné aj na webovom sídle Filozofickej fakulty TU
v Trnave (personálne zabezpečenie katedry).
Profilové predmety študijného programu zabezpečujú garanti:
prof. PhD. Silvia Miháliková, PhD. - profesor

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam
(s uvedením kontaktov):
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov
záverečných prác:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov
študijného programu (meno a kontakt):
Študijný poradca študijného programu (s uvedením
kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o
rozvrhu konzultácií).

Iný podporný personál študijného programu – priradený
študijný referent, kariérny poradca, administratíva,
ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

doc. Karin Liebhart, PhD. - docent
Dr.habil. Lucjan Karol Miš, PhD. – docent
prof. PhDr. Ľudmila Malíková PhD. – profesor
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. – docent
Zoznam prác s uvedením školiteľov a ich pracovísk je dostupný v centrálnom registri
záverečných prác. Katedra garantujúca študijný program je označená kódom: 101 140
Pozri priložené VÚPCH garantov študijného programu, ktoré tvoria súčasť žiadosti o
akreditáciu študijného programu a sú dostupné aj na webovom sídle Filozofickej fakulty TU v
Trnave. Pozri takisto web Katedry sociológie FF TU v Trnave, sekciu personálne zabezpečenie
katedry.
Zástupcom študentov v Programovej rade FF TU v Trnave pre doktorandské štúdium
sociológie bola dekanom fakulty menovaná študentka 2. ročníka doktorandského štúdia Mgr.
Dáša Ryšavá (dasa.rysava@tvu.sk)
Mgr.Lenka Diener, PhD. lenka.diener@truni.sk
Mgr.Martin Fero, PhD. martin.fero@truni.sk
kontaktovať študijných poradcov možno buď osobne počas vypísaných konzultačných hodín
(vypisuje sa každý semester zvlášť podľa časových možností pedagóga), alebo kedykoľvek
elektronicky cez e-mail, telefonicky alebo cez aplikáciu MS Teams
Katedrový kariérny poradca
Fakultná kariérna poradkyňa
Mgr. Katarína Ihringová, PhD. (katarina.ihringova@truni.sk)
Fakultný študijný poradca
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. (marcel.martinkovic@truni.sk)
Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Iveta Schusterová, PhD. (iveta.schusterova@truni.sk)
Odborné administratívne pracovníčky
Emília Babicová (emilia.babicova@truni.sk)
Jana Bachratá (jana.bachrata@truni.sk)

Študijné referentky
Zlata Cisárová (zlata.cisarova@truni.sk)
Ing. Kristína Vyskočová (kristina.vyskočova@truni.sk)
Mgr. Monika Šturdíková (monika.sturdikova@truni.sk)
Ubytovací referent
Ing. Miroslava Baranová, miroslava.baranova@truni.sk
Referent pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu
Ing. Marta Sečkárová (marta.seckarova@truni.sk)
Ing. Eva Matejovičová Filipová (eva.filipova@truni.sk)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich Vo vyučovacom procese spravidla využívame:
technického vybavenia s priradením k výstupom
• dve seminárne miestnosti s kapacitou 24 miest a jednu prednáškovú miestnosť s kapacitou
vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a
54 miest
umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, • v prípade, že si to kapacitná vyťaženosť pri zabezpečovaní predmetov vyžaduje, máme k
kňazské semináre, vedecké a technologické parky,
dispozícii aj iné miestnosti, dostupné na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave,
technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, • pri metodologických predmetoch využívame počítačovú miestnosť, ktorá je vybavená
cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly,
softwarom pre kvantitatívnu analýzu dát IBM SPSS a softwarom pre kvalitatívnu analýzu
plavárne, športoviská).
NVivo
Všetky tieto miestnosti disponujú ako tradičnou, tak modernou materiálnou a technologickou
vybavenosťou, ktorá zahŕňa tabule (whiteboard), dataprojektory, notebooky, resp. desktopy
s pripojením na internet a intranetové služby (online katalógy, knižničné systémy a podobne),
ďalej technológie určené na premietanie prezentácií, videí či nahrávok súvisiacich s výučbou.
Katedra sociológie tiež disponuje knižnicou, kde majú pedagógovia a študenti k dispozícii
klasickú aj súčasnú študijnú literatúru z oblastí sociológie, humanitných vied a kognitívnych
vied. Katedrovým správcom tejto knižnice je Mgr. Lenka Diener, PhD.
(lenka.diener@truni.sk). Každý z pedagógov využíva vlastný desktop, prípadne notebook s

pripojením na vysokorýchlostnú čiernobielu alebo farebnú tlačiareň. Katedra disponuje aj
multifunkčnými zariadeniami, kopírovacími prístrojmi a skenermi. Študenti majú k dispozícii
kopírovacie zariadenia a počítače na rýchly prístup k informáciám, umiestnené na chodbách
fakulty.
Pre študentov je ďalej k dispozícii študovňa Univerzitnej knižnice TU a v čase voľna priestory s
ležadlami na relax alebo samostatné štúdium.
Študenti môžu ďalej využívať: Plaváreň Zátvor, telocvičňu Strednej odbornej školy OS, lezeckú
stenu BouldroFka, telocvičňu Študentského domova Petra Pázmaňa. Viac informácií, ktoré sa
týkajú športových aktivít ponúkaných pre študentov Trnavskej univerzity, je dostupných na
univerzitnej webovej stránke v sekcii Športové aktivity.
Charakteristika informačného zabezpečenia študijného
Informačné zabezpečenie študijného programu Sociológie sa zakladá na zabezpečení
programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných prístupnosti literatúry vo viacerých smeroch:
listov predmetov), prístup k informačným databázam a
• prostredníctvom Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity,
ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám
• Knižnice Katedry sociológie Filozofickej fakulty TU,
a podobne).
• sieťou databáz časopisov a článkov,
• využívaním e-learningových informačných technológií
Univerzitná knižnica poskytuje študentom a pedagógom absenčné a prezenčné výpožičky
kníh, záverečných prác a odborných periodík, ktoré sú im v prípade prezenčných výpožičiek
prístupné v rámci študovne Univerzitnej knižnice. Na vyhľadávanie zdrojov študenti a
pedagógovia využívajú univerzitný informačný systém DAWINCI, ktorého súčasťou je aj online katalóg, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle lokalizovanie požadovanej literatúry.
Zároveň na stránke on-line katalógu majú užívatelia prístupné manuály, ktoré im v
prehľadným a zrozumiteľným spôsobom sprístupňujú spôsoby vyhľadávania literatúry.
Univerzitná knižnica zabezpečuje aj medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) a medzinárodnú
medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS).
Študenti môžu čerpať vhodnú študijnú literatúru aj z Knižnice Katedry sociológie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je osobitou lokalizáciou v rámci Univerzitnej
knižnice TU. Knižnica KF sa špecializuje na publikácie a knihy z oblasti sociológie,
behaviorálnych vied a spoločenských vied a poskytuje študentom literatúru na prezenčné
výpožičky a štúdium. Jednotlivé tituly možno vyhľadávať v rámci on-line katalógu
univerzitného systému DAWINCI. Univerzitná knižnica poskytuje takisto vzdialený prístup k
informačných zdrojom prostredníctvom aplikácie RemoteApp.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania
uplatňovaná v študijnom programe s priradením
k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov.
Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné
vzdelávanie.

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích
činností študijného programu a charakteristika ich
participácie.

Charakteristika na možností sociálneho, športového,
kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na realizáciu moderných foriem vyučovacieho procesu a manažérskych činností súvisiacich s
riadiacimi a hlavnými procesmi využíva univerzita centrálne informačné systémy:
1. Modulárny akademický informačný systém MAIS
2. Systémy elektronického vzdelávania – EKP a Moodle, MS TEAMS
3. Knižničný informačný systém DAWINCI
4. Virtuálna univerzita
5. Finančný informačný systém SOFIA
6. Systém pre správu identít (Novell IDM)
7. Systém automatizovanej identifikácie osôb (SAIO)
8. Informačný systém pre správu a manažment (ISSM)
9. Systémy a služby univerzitnej siete
V rámci univerzitnej dátovej siete sú pre používateľov dostupné viaceré systémy a služby,
ktoré sú centrálne spravované na univerzitných serveroch:
a) Služby bezdrôtovej dátovej siete (wifi)
b) Služby webhostig pre webové stránky súčastí TU
c) Systém archivácie univerzitných dát
d) Videokonferenčné systémy MeetVideo a EVO
V čase pandémie univerzita zabezpčečila plynulý prechod na online vzdelávanie
prostredníctvom Moodle a MS Teams, predmety, ktorých povaha nedovoľovala tento
prechod boli zabezpečované v blokoch, resp. ich realizácia bola presunutá do ďalšieho
výučbového obdobia.
Katedra sociológie FF TU v Trnave nemá vo svojich študijných programoch definované
externé partnerstvá mimo univerzitných pracovísk, no spolupráca s niektorými vedeckými
inštitúciami sa premieta do vzdelávacieho procesu v rámci nadštandardných aktivít pre
študentov. Takými inštitúciami sú napríklad
• Sociologický ústav SAV - externí prednášajúce pre špecializované kurzy
• Katedra sociológie, Ostravská Univerzita – projektová výskumná spolupráca
Univerzita vytvára pre svojich študentov i podmienky pre pravidelné športové aktivity.
Športové aktivity: futbal, volejbal, basketbal, futsal, florbal alebo plávanie.
Od roku 2004 organizuje Športové dni, ktorých cieľom je súťaženie študentov a zamestnancov
jednotlivých súčastí univerzity. Tradične sa konajú súťaže v basketbale, volejbale a futsale o
putovné poháre rektora TU a turnaje v stolnom tenise o majstra/majsterku univerzity. Najlepší

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného
programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov),
pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto
vzdelávania.

športovci z týchto súťaží reprezentujú univerzitu na univerziádach SR alebo príležitostných
súťažiach slovenských univerzít.
Tanečné a aeróbne krúžky
Prehľad ponúkaných aktivít je zverejnený na: https://www.truni.sk/sportove-aktivity.
Študentská rada TU
Na univerzite pracuje aj študentská rada, ktorá organizuje rôzne spoločenské, kultúrne a
športové aktivity pre študentov (https://www.facebook.com/studentska.rada.truni/).
Tútori na FF TU
Študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia pomáhajú tútori z radov študentov z vyšších
ročníkov http://ff.truni.sk/aktuality/poziadaj-o-pomoc-svojho-tutora
Centrum podpory študentov TU
Cieľom CPŠ TU je bezplatná pomoc a podpora. Centrum poskytuje viaceré typy poradenstva:
psychologické poradenstvo (https://www.truni.sk/psychologicke-poradenstvo), podpora
študentov so špecifickými potrebami, právne poradenstvo, kariérne poradenstvo. Viac
informácií sa nachádza na webovej stránke: https://www.truni.sk/centrum-podporystudentov
Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU
Psychologická ambulancia pri Centre podpory študentov TU začala svoju činnosť od 01. 10.
2017 v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa. Psychologická ambulancia
poskytuje poradenské služby, prednášky, konzultácie a skupinové programy pre študentov so
zameraním na osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti, zvládanie náročných životných
situácií (v škole, vo vzťahoch, v rodinnom prostredí), pri riešení osobných problémov,
psychických krehkostí, dôležitých rozhodnutí a životných výziev. Psychologické služby sú
poskytované zamestnancami Katedry psychológie FF TU.
Duchovné aktivity
Zabezpečuje Univerzitné pastoračné centrum (https://upece.sk/).
Možnosti a podmienky účasti na mobilitách sú definované v Smernici rektora TU č.2/2020 o
realizácii programu ERASMUS+ na TU:
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_eras
mus.pdf
http://ff.truni.sk/en/erasmus-0
http://ff.truni.sk/basic-information-eng

Univerzita sa v roku 2016 stala držiteľom ECTS a DS Label, aj z toho dôvodu sú študentom po
návrate z mobilít uznávané všetky prinesené kredity, či už ako náhrada za predmety
študijného programu, pokiaľ k nim existuje ekvivalent, alebo ako kredity za výberové
predmety, čo stanovuje študijný poriadok univerzity:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
Študenti môžu zároveň využiť programy ponúkané agentúrou SAIA.
https://www.saia.sk/
Na FF Trnavskej univerzite v Trnave je k dispozícii aj priam prístup k CEEPUS programu
(zastrešuje SAIA). Aktualizované informácie a kontakt na koordinátorku je k dispozícii tu:
http://ff.truni.sk/ceepus-ff

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie Možnosti a podmienky prijatia na štúdium pre jednotlivé študijné programy na nasledujúci
na štúdium.
akademický rok sú každoročne schvaľované v Akademickom senáte FF TU.
Aktuálne podmienky prijímacieho konania, sú zverejnené na webovom sídle fakulty, ale aj na
portáli vs:

http://ff.truni.sk/prijimacie-konanie

Postupy prijímania na štúdium.

Podmienky a predpoklady na prijatie uchádzača ustanovuje Študijný poriadok Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, pričom základnou podmienkou pre prijatie je úspešne
absolvované vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v príbuznom odbore ako aj jazyková
vybavenosť študenta. http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf
Postupy a požiadavky prijímania na štúdium sú zadefinované v študijných poriadkoch
univerzity a fakúlt:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
http://ff.truni.sk/sites/default/files/studijny_poriadok_ff_2018.pdf

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané
rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho
konania sú súčasťou akademického informačného systému.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na Trnavská univerzita v Trnave má vytvorený vnútorný systém kvality na základe národných a
kvalitu študijného programu.
medzinárodných rámcov hodnotenia kvality vysokých škôl. Procesy monitorovania kvality
študijného programu a monitorovania názorov študentov sa realizujú podľa Smernica rektora
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity
v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vrtu_november-2021_0.pdf
Postupy týkajúce sa poskytovania študijných programov sú uvedené v dokumente Pravidlá
tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity
v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na
Výsledky využívaných spätno-väzbových aparátov, spolu so stanoviskom a prípadným
zvyšovania kvality študijného programu.
riešením zistených problémov sa zverejňujú na intranete univerzity a zostávajú zachované aj
v akademickom informačnom systéme MAIS.
Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na Výsledky skúmania spätnej väzby absolventov, spolu so stanoviskom vedenia univerzity, resp.
zvyšovania kvality študijného programu.
fakulty sa zverejňujú na internete univerzity alebo príslušnej fakulty.
Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie
týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o
poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky
a podobne).

Základné informácie pre študentov,
http://ff.truni.sk/kategoria/informacie-pre-studentov
Centrum ďalšieho vzdelávania
https://www.truni.sk/centrum-dalsieho-vzdelavania
Štipendiá a pôžičky - smernice
http://ff.truni.sk/stipendia-pozicky
Školné - smernice
http://ff.truni.sk/skolne
Ubytovanie pre študentov - smernice

http://ff.truni.sk/ubytovanie-pre-studentov
Centrum ďalšieho vzdelávania
https://www.truni.sk/centrum-dalsieho-vzdelavania
Lekárska starostlivosť
http://ff.truni.sk/lekarska-starostlivost
Preukaz študenta
https://www.truni.sk/preukaz-studenta

