


Katedra psychológie FF TU



Katedra poskytuje štúdium v 3 stupňoch:

Bakalárske štúdium (Bc.) denná aj externá forma

Magisterské štúdium (Mgr.) denná forma

Doktorandské štúdium (PhD.) denná aj externá forma



Bakalárske štúdium (Bc.)

Štúdijný odbor: Psychológia 
Dĺžka štúdia: 3 roky

Táto denná aj externá forma štúdia v 
trvaní troch rokov umožňuje 
absolventovi získať ucelený súhrn 
kľúčových vedomostí z oblasti 
psychológie a jej základných disciplín 
(všeobecná, sociálna, vývinová 
psychológia, psychológia osobnosti 
atď.). 



Magisterské štúdium (Mgr.)

Štúdijný odbor: Psychológia 
Dĺžka štúdia: 2 roky 

Jadrom študijného programu magisterského stupňa štúdia sú 
nosné aplikované psychologické disciplíny (klinická, poradenská, 
školská, pracovná psychológia, psychoterapia, 
psychodiagnostika), doplnené výberovými predmetmi 
sprostredkujúcimi vedomosti a zručnosti z viacerých parciálnych 
oblastí aplikovanej psychológie. 



Doktorandské štúdium (PhD.)
Dĺžka štúdia:
3 roky - denná forma
5 rokov - externá forma

Študijný program doktorandského štúdia pozostáva z kolokvií, 
prednášok, seminárov a konzultácií. Dôraz sa kladie na 
publikovanie odborných vedeckých štúdií, vystúpenia na 
vedeckých podujatiach, účasť na vedeckej stáži doma alebo v 
zahraničí, na tímovom riešení vedeckých projektov a i.



Prečo študovať
na Katedre psychológie FF TU?



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 literatúru, 
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., PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.,
Hlavný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD. (Fyziologický ústav LF 
UK).
APVV-15-0085
roky riešenia: 2016-2019

Odlišné fungovanie položiek (DIF) vo vybraných osobnostných a 
kognitívnych testoch.
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD., PhDr. Peter Žitný, PhD., Mgr. Michal 
Kohút
VEGA č. 1/0234/15
roky riešenia: 2015-2017

Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových 
hemisfér
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
VEGA č. 1/0083/15
roky riešenia: 2015-2017

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


