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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul 

 

Andrej Findor, rod. Findor, PhDr., PhD.  

Dátum a miesto narodenia 

 

24. 6. 1975, Nitra  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

 

2003 – 2009  

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

(PhD.)  

 

2007  

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

(PhDr.)  

 

2005 – 2006  

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta (Mgr.) 

 

1996 – 1997  

Stredoeurópska univerzita v Budapešti  

Katedra politológie (M.A.) 

 

1993 – 1996  

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta (Bc.)  

Ďalšie vzdelávanie 

 

--- 

Priebeh zamestnaní 2003 – súčasnosť  

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

 

2000 – 2003 

Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur 

Program „Európske štúdiá“ 

 

1999 – 2001  



Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta 

 

1998 – 2010  

Slovenská akadémia vied 

Sociologický ústav 

 

1997 – 1999 

Agrofinal, spol. s r. o., Hlohovec  

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

2003 – súčasnosť 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

Predmety: Dejiny povojnovej Európy; 

Dejiny Európy; Dejiny európskej 

integrácie; Etnicita, nacionalizmus a štát; 

Sexualita a moc; Demokracia a občianska 

angažovanosť; Multikultúrne vzdelávanie; 

Seminár k diplomovej práci 1; Seminár 

k diplomovej práci 2; Kvalitatívne 

výskumné metódy; Nové sociálne hnutia; 

Multikultúrne vzdelávanie; Politická 

komunikácia; Politická psychológia; 

Výskumné metódy 1; Výskumné metódy 2 

(väčšinu predmetov som vyučoval aj 

v anglickom jazyku)  

 

2002 – 2003  

Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur 

Program „Európske štúdiá“ 

Predmety: Individuals in Society – 

Introduction to Core Sociological 

Categories; Social Institutions; The 

Development of Modern State; Modernity 

and Social Change; Nationalism and 

Nation-building; Nation-states in Global 

Age; Political Cultures; European 

Histories; Cultural History of Modern 

Europe (všetky predmety som vyučoval 

v anglickom jazyku) 

 

2001 – 2002  

Univerzita v Bielefelde, 

Fakulta historických vied a filozofie 

Predmet: Theorien des Nationalismus 

(predmet som vyučoval v nemeckom 

jazyku) 

 

2000 – 2001  

Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur 

Program „Európske štúdiá“ 



Predmety: Introduction to the Philosophy 

of Social Sciences; Introduction to Political 

Science; Introduction to Political Cultures; 

Theories of Nationalism: Nationalism in 

Europe; Fascism, Clerical Fascism and 

National Socialism in Europe (všetky 

predmety som vyučoval v anglickom 

jazyku) 

 

1999 – 2001 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta 

Predmety: Úvod do politológie; Teória 

politiky I; Teória politiky II; Teórie 

nacionalizmu 

Odborné alebo umelecké zameranie Politická psychológia, politická 

komunikácia, etnicita a nacionalizmus, 

experimentálny výskum  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 

hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

AAB Vedecké monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách (2) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v domácich vydavateľstvách 

(2) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách (1) 

ADC Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch (1) 

ADD Vedecké práce v domácich 

karentovaných časopisoch (6) 

ADM Vedecké práce v zahraničných 

časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (1) 

ADN Vedecké práce v domácich 

časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (2) 

AEC Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (2) 

AED Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (2) 

AEE Vedecké práce v zahraničných 

nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (2) 

AFC Publikované príspevky na 

zahraničných vedeckých 

konferenciách (1) 

AFD Publikované príspevky na domácich 



vedeckých konferenciách (4) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch (1) 

BEF Odborné práce v domácich 

zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (2) 

BFA Abstrakty odborných prác zo 

zahraničných podujatí (konferencie, 

...) (2) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

(5) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, 

preklady noriem; odborné preklady v 

časopisoch, zborníkoch (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 

knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) (2) 

GHG Práce zverejnené spôsobom 

umožňujúcim hromadný prístup (3) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré 

nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií (5) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch 

(29) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách 

registrované v citačných indexoch 

(22) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 

(46) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 

(56) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách 

(3) 

Počet doktorandov: školených / ukončených 

(neplatí pre habilitačné konanie) 

--- 
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