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učiteľov stredných škôl
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pracovísk do súčasnej podoby
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PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY

tvorivé pracovisko zacielené na 
 edukčané vedy

História katedry pedagogiky a andragogiky



Vedecko-výskumná činnosť

projekty a výskumy zamerané na oblasť dejín pedagogiky,
učiteľa a učiteľskú prípravu, rodinnú výchovu, a výskum
procesov učenia (sa) a optimálneho učebného prostredia.

Publikačná činnosť

vedecko-výskumné články i štúdie v recenzovaných
domácich i zahraničných časopisoch a konferenciách
katedrové zborníky PAEDAGOGICA a ACTA ANDRAGOGICA

Zameranie
pracoviska

Pedagogická činnosť

učiteľov pedagogiky (v kombinácii) 
vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť
pedagogickej teórie a praxe, 
pedagogická príprava (učiteľský základ)
kandidátov učiteľstva akademických predmetov,
doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov
VŠ neučiteľských odborov.

pregraduálna príprava



Na čom
aktuálne
pracujeme?

na našom pracovisku aktuálne pôsobí
12 vedecko-pedagogických odborníkov,
ktorí sa aktívne spolupodieľajú na
zvyšovaní prestíže učiteľov a snažia sa
neustále prispievať k permanentným
snahám urobiť z učiteľských programov
ľudsky zmysluplné a atraktívne štúdium
vychovávajúce výborne pripravených
učiteľov druhého stupňa základných
škôl, stredných škôl a gymnázií a
metodikov i lektorov ďalšieho
vzdelávania.

Kvalita školy je priamo úmerná
kvalite svojich členov
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Poď študovať pedagogiku !
Každý z nás do školy chodil a má pocit, že školstvu rozumie..

avšak... súčasná neľahká doba poukazuje na nelichotivý stav nášho školstva.
 

Ako by mala vyzerať "new normal" škola 2030, 2040, 2080?
 

Čo je vzdelanie a akú váhu mu pripisujeme v 21. storočí v ére nevídaných
transformácií a radikálnych (ne)istôt?

Čo by sme našich zverencov mali učiť? Aké zručnosti budú potrebovať k tomu, aby
získali prácu, chápali, čo sa deje a dokázali aktívne ovplyvňovať dianie okolo seba? 

...

ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY

NIE je ti to
ľahostajné?



Pedagogika

špecialista pre vzdelávanie              Bc.+Mgr.

neučiteľské jednoodborové štúdium 
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Pedagogika
profil absolventa

rozumie procesu učenia (sa) a problémom výchovy, vzdelávania,
starostlivosti, pomoci a rozvoju detí, mládeže, dospelých i seniorov,
dokáže sa uvážlivo a kriticky rozhodovať, analyzovať, hodnotiť i tvoriť   
 a aktívne rozvíjať koncepciu celoživotného vzdelávania.

výskumný pracovník v štátnej  i súkromnej sfére (Ministerstvo školstva,
vedy, výchovy a športu SR, CVTI, ŠPÚ, ŠIOV, NÚCEM...) vo firmách, či v
inštitúciách tretieho sektora s pedagogickým zameraním,
metodik či lektor ďalšieho vzdelávania v firmách, organizáciách a
štátnych, verejných i súkromných inštitúciách, ďalších kultúrno-
osvetových zariadeniach, 
projektový manažér v oblasti vzdelávania a výchovy, 
sociálny pedagóg v preventívnych a poradenských centrách a v oblasti
prevencie a reedukácie v sociálnych ústavoch, v humanitárnych
organizáciách a inštitúciách, v nápravno-výchovných zariadeniach, i v
školách ako asistent pedagóga.

expert na edukačné vedy, ktorý:

Uplatniteľnosť:



učiteľstvo PEDAGOGIKY 
v kombinácií

učiteľ pre stredné školy a gymnáziá Bc.+Mgr.

učiť, ako učiť... 
budúce učiteľky, učiteľov i vychovávateľov materských škôl 

na Stredných pedagogických a sociálnych akadémiách
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učiteľ pedagogiky
profil absolventa

Po absolvovaní tohto štúdia získate vedomosti a
vybudujete si poznatkovú bázu nielen zo všeobecnej
pedagogiky, didaktiky, predškolskej pedagogiky,
pedagogickej diagnostiky či psychológie, ale získate
jedinečné kompetencie z oblasti didaktiky pedagogiky.  
V rámci štúdia v spolupráci s našimi cvičnými školami
kladieme dôraz na získavanie priamych skúseností z praxe. 



povedali o nás

 
NAŠI

ŠTUDENTI

 Bc. Eva POPÍKOVÁ | 5 ročník Pedagogika

Štúdium ma obohatilo nielen o vedomosti z oblasti
pedagogiky, ale taktiež rozšírilo môj všeobecný rozhľad v
teoretických, ale aj praktických disciplínach, čo považujem za
prínosné pre moje budúce pôsobenie.
A najväčšia výhoda našej katedry a štúdia na nej? 
Osobný prístup vyučujúcich, ktorí vedia človeka posunúť
nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke, čo je pre mňa
najpodstatnejšie.

Bc. Lucia STRUŠKOVÁ | 5 ročník Pedagogika

Katedra pedagogiky ponúka kvalitné štúdium, ktoré Vás
obohatí nie len o učiteľské vzdelanie, ale aj o užitočné
poznatky využiteľné do života, mňa osobne to motivovalo k
sebarozvoju.

Bc. Ondrej KIRÁLY | 5 ročník Pedagogika

Štúdium pedagogiky mi pomohlo rozhodnúť sa pre svoje budúce
povolanie. Rovnako všetky poznatky, ktoré som nadobudol počas
štúdia mi rozšírili obzory pri práci s deťmi ale aj dospelými. 
Ako najlepšiu časť študovania na našej katedre považujem možnosť
vzdelávať sa s najlepšími odborníkmi v daných odboroch.



povedali o nás

 
NAŠI

ABSOLVENTI

Mgr. Oliver NOSKOVIC | ČSOB špecialista
vzdelávania a rozvoja

Na štúdium na katedre spomínam len v tom
najlepšom. Som veľmi vďačný, že si každý
deň môžem povedať, že sa venujem vo svojej
kariére tomu, čo ma baví a napĺňa.

Mgr. Tatiana PRIESLOVÁ | Štátny inštitút
odborného vzdelávania 

Vyučovanie prebiehalo v malých skupinách,
vďaka čomu sme vždy mali priestor na diskusiu.
Študent nebol "len číslo", vyučujúci nás naozaj
poznali. Medzi spolužiakmi z celého Slovenska
som našla priateľov na celý život.



povedali o nás

 
NAŠI

ABSOLVENTI

PhDr. Veronika VASILOVÁ, PhD. | vedúca
oddelenia vzdelávania, výskumu a štatistiky
Národného osvetového centra           

Na štúdium si spomínam veľmi rada, prednášali nám,
profesijne pripravovali a formovali experti slovenskej
andragogiky, napr. prof. Perhács, doc. Preinerová, doc.
Čornaničová, prof. Machalová a mnohí ďalší, za životné a
praktické odporúčania ĎAKUJEM. 
Čo mi do praxe štúdium prinieslo a odborníci, ktorým som
stretla? Štruktúrovane a zodpovedne tvoriť, organizovať si
čas, kriticky myslieť, vyjadriť názor, argumentovať, pozerať
na procesy/problémy z rôznej perspektívy, vyhľadávať a
overovať zdroje - nevyhnutnosť mediálnej gramotnosti
občana dnes. Dnes môžem konštatovať, že túto profesiu sa
snažím pozitívne prezentovať a jej uplatnenie. Vhodným sa
javí vyššia miera aplikovania prakticky orientovaných
predmetov do štúdia, priblíženie trendov, overených metód a
využívaných techník v praxi ako aj  systematická spolupráca
akademickej obce, verejného a súkromného sektora.



povedali o nás

 
NAŠI

ABSOLVENTI
Mgr. Vladimíra KASENČÁKOVÁ | ZŠ Vazovova

V súčasnosti pracujem ako pedagogická
asistentka na základnej škole. Štúdium v odbore
pedagogika na FiF UK ma naučilo, že v práci
pedagóga nie je dôležitá len odbornosť a
didaktickosť, ale že žiakmi je oveľa viac
oceňovaný individuálny prístup, porozumenie a
akceptácia žiakovej osobnosti taká, aká je.

Mgr. Oliver ŠIMKO | zakladateľ a hlavný
gamifikačný dizajnér Luducrafts, s.r.o.

Myslím, že voľba predmetov šikovne vytvára taký
mix kompetencií, vďaka ktorým sa dá dobre prežiť na
trhu práce. V mojej profesionálnej kariére často
siaham po didaktických princípoch a metódach, ktoré
mi boli predstavené počas štúdia, preto s obľubou
hovorím že pracujem v odbore ktorý som vyštudoval,
aj keď to na názve mojej pozície nemusí byť hneď
očividné.



povedali o nás

 
NAŠI

ABSOLVENTI

Mgr. Klaudius ŠILHÁR, PhD. | riaditeľ            
 Asociácie Inštitúcií Vzdelávania Dospelých SR

Svet v ktorom sa jedinec už na škole naučil všetko
potrebné pre život a prácu už neexistuje. Štvrtá
priemyselná revolúcia a súčasná pandémia
koronavírusu radikálne mení svet vzdelávania a
zmení aj denný život miliónov ľudí na Slovensku.
Celoživotné vzdelávanie sa stáva nevyhnutnosťou.
Pre vytvorenie funkčného ekosystému vzdelávania
dospelých bude Slovensko potrebovať špecialistov
na celoživotné vzdelávanie. 
Špecialistov, ktorí budú pripravení flexibilne
reagovať na výzvy digitálnej transformácie,
demografických zmien ...a teraz aj covidu.



ďakujeme za pozornosť

pýtajte sa, radi vám odpovieme

kped@uniba.sk

fphil.uniba.sk/pedagogikaandragogika
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