Osnova opisu odboru habilitačného konania
1. Vymedzenie odboru habilitačného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Pedagogická fakulta
Sídlo fakulty: Račianska 59, 813 34 Bratislava
Názov odboru habilitačného: odborová didaktika
Platné rozhodnutie o priznaní práv:
Číslo rozhodnutia:
dátum priznania:
Text rozhodnutia:

2015-18766-15A0, príloha č. 13,
30.10.2015
Priznanie bez ČO

obsahované vymedzenie: Odbor habilitačného konania vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o javoch
pedagogickej reality, výchovno-vzdelávacích procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania,
ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch a
koncepciách pri riešení rôznorodých pedagogických situácií, ako aj otázky relevantného psychologického a
sociálnovedného poznania. Zároveň reflektuje vedecké poznanie profilových vzdelávacích oblastí a špecializácií
východiskových odborových didaktík.
Nosnými témami jadra sú oblasti poznania súvisiace so vzdelávacím systémom, právnymi aspektmi a
kurikulárnymi aspektmi výkonu profesie, problematika vzdelávacej inklúzie, rozvoja vedeckej, kultúrnej a
jazykovej gramotnosti, rozvoja metodických a metodologických spôsobilostí a uplatňovania diagnostických,
intervenčných a evalvačných činností, ako aj špecifické otázky vedeckého poznania profilových vzdelávacích
oblastí a špecializácií východiskových odborových didaktík.
Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa habilitačného konania sú predpokladom pre to, že
pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobiaci zamestnanec je svojimi vedeckými prácami a svojím uceleným
vedeckým dielom alebo svojimi umeleckými dielami a umeleckými výkonmi uznávanou vedúcou osobnosťou
v príslušnom odbore habilitačného konania na vysokej škole. Je schopný viesť doktorandov a ďalšie vedecké
a výskumné kolektívy. Je uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch alebo uznávanou umeleckou
osobnosťou v umeleckých kruhoch.
udeľovaný titul: docent (doc.)
priradenie k študijnému odboru/odborom: učiteľstvo a pedagogické vedy
V rámci študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy má PdF UK akreditované tieto študijné programy 3.
stupňa:
didaktika cudzích jazykov a literatúr
didaktika umelecko-výchovných predmetov
didaktika dejepisu
predškolská a elementárna pedagogika
špeciálna pedagogika
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného konania
osoby zodpovedné za HK:
prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. – HZO
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Odkaz na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://www.fedu.uniba.sk/veda/vedecka-rada/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
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prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. – HZO
odkaz na VUPCH: VUPCH_Zilkova_PdF.xlsx
odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/:f:/r/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/HABILITA%C4%8CN%C3
%89%20KONANIE%20a%20INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE/ODBOROV%C3%81%20DIDAKTIKA/VTC
_HaI_odborova_didaktika/VTC_Zilkova_HaI_PdF?csf=1&web=1&e=5D8qFq
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA41636F3D9DB-4BB4-B7123269BD23428D%7D&file=VUPCH_Lojov%C3%A1%20SJ%20AJ.xlsx&action=default&mobileredirect=true
odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?csf=1&
web=1&e=GoCgsB&cid=06f0cf85%2Dbc47%2D439c%2Db84c%2D66e63baf2646&FolderCTID=0x012000A544A6
AF994EC84E857B608240866ED5&id=%2Fsites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA
%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FODBOROV%C3%81%
20DIDAKTIKA%2FVTC%5FHaI%5Fodborova%5Fdidaktika%2FVTC%5FLojova%5FHaI%5FPdf&viewid=4b5253d3%
2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f743dd7
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4BF72D36
-EC65-42BD-B5A6F3D6688CFA6F%7D&file=VUPCH_Tarcsiova_13_06_2022.xlsx&action=default&mobileredirect=true
odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FODBOROV%C3%81%20DIDAKTIKA%2FVTC%5FHaI%5Fodborova
%5Fdidaktika%2FVTC%5FTarcsiova%5FHaI%5FPdF&viewid=4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f7
43dd7
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7505E20584B9-40DA-80B6C946EF2721DA%7D&file=VUPCH_Valachova_sjaj_PdF.xlsx&action=default&mobileredirect=true
odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FODBOROV%C3%81%20DIDAKTIKA%2FVTC%5FHaI%5Fodborova
%5Fdidaktika%2FVTC%5FValachova%5FHaI%5FPdF&viewid=4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f7
43dd7
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C037D5B
-BD5A-4449-A884-1942BDC0C974%7D&file=VUPCH_Nemes_PdF.xlsx&action=default&mobileredirect=true
odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FODBOROV%C3%81%20DIDAKTIKA%2FVTC%5FHaI%5Fodborova
%5Fdidaktika%2FVTC%5FNemes%5FHaI%5FPdf&viewid=4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f743d
d7
3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
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Rámcové kritériá na získanie titulu docent na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
https://liveuniba.sharepoint.com/:w:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3D4C86
6-63CC-49EF-93C71C8280AA57A4%7D&file=Nov%C3%A9R%C3%A1mcove_kriteria_HaI_PdF_UK_38_Ucitelstvo%201905%20(003)
.docx&action=default&mobileredirect=true
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/PdF_UK_HIK_Ucitelstvo_schvalene.pdf
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://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/2._Habilitacne_a_vymenuvacie_konania/2._Informacie_pre_u
chadzacov_o_habilitacne_konanie/Kriteria_na_vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ziskania_vedeckopedagogickeho_titulu_docent_a__profesor_Pedagogickej_fakulty.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/informacie-pre-uchadzacov-ovymenovacie-konanie/
4. Pravidlá a postupy habilitačného 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
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/PdF_UK_HIK_Ucitelstvo_schvalene.pdf
5. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Habilitačné konania:
PaedDr. Martina Šipošová, Ph.D., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2021/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
odborová didaktika s účinnosťou od 1.11.2021
PaedDr. Eva Severini, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2021/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
predškolská a elementárna pedagogika s účinnosťou od 1.1.2021
Dr. phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2018/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
všeobecná jazykoveda s účinnosťou od 1. 8. 2018
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/habilitacne-konania-2017/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr s účinnosťou od 1. 4. 2017
6. Linky na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacnekonania/, žiadosť o habilitačné konanie doručená 21.04.2022, oponenti a habilitačná komisia schválená na
zasadnutí VR PdF UK 13.05.2022
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