Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania
1.Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Názov odboru habilitačného a inauguračného Konania: Psychológia
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2017-11108/32668:4-15A0
Text rozhodnutia:
Priznanie bez ČO
obsahované vymedzenie:
Psychológia obsahuje 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. Uvedené sa týka najmä poznatkov z oblastí
vývoja psychológie ako vedy, všeobecnej, vývinovej, pedagogickej a školskej, sociálnej, klinickej, poradenskej
psychológie, psychológie osobnosti a psychopatológie. Odbor HaIK zahŕňa poznatky z psychologickej diagnostiky,
metodológie a analýzy dát a to aj interdisciplinárne.
udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)
priradenie k študijnému odboru/odborom: Psychológia
(nahrádza predošlé odbory: Klinická psychológia, Pedagogická, poradenská a školská psychológia, Psychológia,
Sociálna psychológia a psychológia práce, Všeobecná a experimentálna psychológia)
V rámci študijného odboru Psychológia má FSEV akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:
Psychológia zdravia
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Prof. Mgr. Andrea Gecková Madarasová, PhD.
Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://fses.uniba.sk/o-fakulte/vedecka-rada/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk
Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive
Prof. Mgr. Andrea Gecková Madarasová, PhD.
Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk
Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive
Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk
Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive
Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk
Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
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Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk
Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive

Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Po schválení vo VR UK budú dodané konkrétne kritéria.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_F
SEV_2016.pdf
4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Po schválení vo VR UK budú dodané konkrétne kritéria.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014 do 31.8.2022:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_F
SEV_2016.pdf
5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK
v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
Doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2020/, vymenovanie za profesorku 14.7.2020
Habilitačné konania:
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PhDr. Radomír Masaryk, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2019/, Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
psychológia s účinnosťou od 1.5.2019
Mgr. Miroslav Popper, CSc., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2018/, Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
psychológia s účinnosťou od 1.5.2018

7. Linky na prebiehajúce konania
Inauguračné konania:
Neprebieha žiadne konanie
Habilitačné konania:
Neprebieha žiadne konanie
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