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Curriculum
• Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. (1966) absolvovala štúdium grafiky na SUPŠ
v Bratislave (1984) a vyštudovala pedagogiku a psychológiu (výchovné poradenstvo) na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1989), štúdium ukončila s
vyznamenaním, s Cenou rektora UK.
• V roku 1995 ukončila internú vedeckú ašpirantúru na Katedre psychológie Filozofickej
fakulty UK a získala hodnosť kandidáta psychologických vied.
• V súčasnosti pôsobí na Katedre pedagogiky tej istej fakulty a odborne garantuje študijné
zameranie Pedagogické poradenstvo.
• V roku 2003 bola vymenovaná za docentku pre odbor pedagogika na základe obhájenej
habilitačnej práce na FF UK v Bratislave.
Odborné zameranie:
• V posledných rokoch sa vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti venuje rozvíjaniu
problematiky pedagogicko-psychologického poradenstva a arteterapie.
• Je autorkou desiatok vedeckých štúdií a dvanástich knižných publikácií: – vedeckých
monografií: Deti a mládež ako obete násilia (2001), Deti, mládež a delikvencia (2002),
Pohľad na kvalitu života dospievajúcich (2006), Motivácia žiakov na výkony (2007),
Šulavíková, B.- Sejčová, Ľ.: Ideál dobrého života v osobnej perspektíve (2008), Mistrík,
E.- Sejčová, Ľ.: Dobrý život a kult tela (2008), Mladí v sieti závislostí (2011), –
vysokoškolských učebníc: Dieťa ako obeť násilia (2010), Pedagogicko-psychologické
poradenstvo a poradenský proces (2011), Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (2011) a
skrípt: Delikvencia mládeže (2009), Základy sociálnej patológie (2009).
Vedecké a odborné aktivity:
• 1995 – 2000 členka autorského kolektívu pre tvorbu výkladových slovníkov Pedagogická
psychológia (1997) a Andragogika (2000),
• od r. 2007 - členka Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry SAVOL
v Bratislave,
• od 2008 - členka Expertného tímu pre výchovné poradenstvo pri Výskumnom ústave
detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,
• od 2009 - členka Expertného tímu pre činnosť výchovných poradcov pri Výskumnom
ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,
• od 2009 - členka Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave,
• od 2009 - získanie Certifikátu o úspešnom ukončení riešenia projektu Vega 2/6043/27
v roku 2008 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov od Vedeckej grantovej agentúry
Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied,
• od 2011 členka autorských kolektívov pre tvorbu výkladových slovníkov Sociálnej
pedagogiky (2011) a Slovenskej encyklopédie edukačných vied (2014).
Výcviky:
• 2005 - absolvovanie výcviku : Arteterapeutické techniky – Tvorivosť (CVPP pri KPPP
v Bratislave),
• 2005 - absolvovanie výcviku pre pomáhajúce profesie: Arteterapeutické techniky – Práca
vo dvojici (CVPP pri KPPP v Bratislave),
• od roku 2008 vedie arteterapeutické skupiny študentov v rámci kurzu Vybrané otázky
pedagogického poradenstva/Arteteterapeutické techniky v poradenstve na FF UK
v Bratislave.

