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Katedra psychológie FF TU

• Katedra poskytuje štúdium v 3 stupňoch:

I. Bakalárske štúdium (Bc.) denná aj externá forma

II. Magisterské štúdium (Mgr.) denná forma

III. Doktorandské štúdium (PhD.) denná aj externá forma

• Atraktívne štúdium, kvalitné vzdelávanie, odborníci z praxe



Kvalita vzdelávania

• Pracovníci katedry publikujú 
výsledky svojej vedecko-výskumnej 
činnosti v rôznych domácich ako aj 
zahraničných vedeckých časopisoch, 
kolektívnych monografiách a 
zborníkoch. 

• Okrem toho je na katedre vydávaná 
vlastná vedecká aj odborná 
literatúra, ktorá prezentuje výsledky 
výskumu realizovaného na katedre, 
resp. slúži ako učebný text pre 
študentov.



Vedecko-výskumná činnosť

Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické 
súvislosti v slovenskom kontexte
Vedúci: PhDr. Peter Žitný, PhD.

Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttramatického rozvoja u 
odliečených onkologických pacientov (cancer survivors)
Vedúci: PhDr. Mária Dědová, PhD.

 Na Katedre psychológie FF TU 
sa v rámci vedecko-výskumnej 
činnosti riešia tieto a ďalšie 
významné grantové úlohy:



Pôsobí u nás:

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

• záujem o psychológiu náboženstva, 
psychológiu osobnosti a psychometriu

• autor mnohých vedeckých článkov 
publikovaných v kvalitných domácich i 
zahraničných vedeckých časopisoch

• člen European Association of Personality 
Psychology, Board of Assessment, European 
Federation of Psychological Associations, 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV a 
iné



Pôsobí u nás:

Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

• záujem o všeobecnú psychológiu, kognitívnu 
neurovedu a štatistiku

• autor mnohých vedeckých článkov 
publikovaných v kvalitných domácich i 
zahraničných vedeckých časopisoch

• člen redakčnej rady časopisu Journal for 
Perspectives of Economic, Political and Social 
Integration, člen Edičnej rady Filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity, hlavný editor 
vedeckého periodika Acta Psychologica
Tyrnaviensia, a iné



Pôsobí u nás:

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

• záujem o psychológiu nadania a talentu

• autor mnohých vedeckých článkov 
publikovaných v kvalitných domácich i 
zahraničných vedeckých časopisoch

• člen redakčnej rady časopisu Československá
psychologie a e-časopisu Svět nadání, člen 
mnohých riešiteľských tímov, a iné

• 435 citácií, z toho 146 v zahraničí



Pridaj sa k úspešným absolventom!
Viac na ff.truni.sk


