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OPIS ODBORU HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA 

PSYCHOLÓGIA 

 

Univerzita Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta Filozofická fakulta 

Názov odboru HIK psychológia 

Študijný odbor/odbory, ku ktorému je 

odbor HIK priradený 

7701. psychológia 

Študijné programy 3. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 

psychológia 

Študijné programy 2. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 

psychológia 

 

Obsah odboru HIK 

Názov odboru HIK: psychológia 

Obsah odboru HIK psychológia je zameraný na skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a 

prognostické hodnotenie správania a prežívania človeka alebo skupiny ľudí 

psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom 

psychologických vied a stavu hospodársko-spoločenskej praxe prevažne v oblastiach: 

organizačnej a pracovnej psychológie, klinickej a poradenskej psychológie, pedagogickej a 

školskej psychológie. Odbor HIK zahŕňa znalosti z rôznych psychologických oblastí, ako aj 

základov ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so psychológiou súvisia, najmä 

filozofie, antropológie, biológie človeka a pedagogiky. Odbor HIK kladie dôraz na 

poznanie v základných špecializáciách, v hlavných teóriách a technikách používaných 

v psychologickom hodnotení a psychologickej intervencii.  

 

 

Vymedzenie odboru HIK 

Obsah odboru HIK je v súlade so zameraním študijného odboru Psychológia, ku ktorému je 

priradený. Obsah odboru je pritom vymedzený tak, aby korešpondoval s nosnými témami 

jadra znalostí študijného odboru Psychológia. Hlavné obsahové prvky odboru HK a IK sú 

predovšetkým: 

- Poznatky z  oblasti všetkých teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a 

vybraných aplikovaných psychologických disciplín, ktoré sú v prevažnej miere 

orientované na jednotlivca, prípadne psychologické aspekty jeho správania a 

prežívania v rámci skupín.  

- Poznatky z oblastí vývoja psychológie ako vedy, všeobecnej, vývinovej, 

pedagogickej a školskej, sociálnej, klinickej, poradenskej psychológie, psychológie 

osobnosti a psychopatológie.  

- Poznatky z oblasti základov psychologickej diagnostiky, psychometrie, metodológie 

a analýzy dát  
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Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK 

prof. Mgr. Peter Halama, PhD. 

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., univ. prof. 

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. 

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. 

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD. 

VUPCH dostupné na webových stránkach katedry: 

 

http://ff.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-psychologie 

 

 

 

 

Kritériá – „docent“ a „profesor“ 

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko‐ 

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty, 

dostupné na: 

 

http://ff.truni.sk/legislativa 

 
 


