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Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1)

Smernica dekana Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius (ďalej FSŠ VŠD)
o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác stanovuje základné podmienky
a zásady, ktorými sa na FSŠ riadi rigorózne konanie, zahŕňajúce rigoróznu skúšku
a obhajobu rigoróznej práce.

(2)

FSŠ uskutočňuje rigorózne konanie v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o VŠ“) najmä s jeho
ustanoveniami § 53 ods. 9 – 10, § 83 ods. 1 ako aj s aplikovateľnými ustanoveniami
Študijného poriadku VŠD a Študijného poriadku FSŠ.

Čl. 2
Rigorózne konanie

(1)

FSŠ VŠD uskutočňuje rigorózne konanie v akreditovaných magisterských študijných
programoch (§ 83 ods. 1 Zákona o VŠ).

(2)

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má v zmysle § 53 ods. 10 Zákona o VŠ
uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie
vedomosti v jeho širšom základe, je spôsobilý osvojovať si samostatne získané nové
poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom
v praxi.

(3)

Rigorózne konanie sa začína prijatím prihlášky uchádzača dekanom fakulty.

(4)

Rigorózne konanie sa končí:
a)

úspešným vykonaním rigoróznej skúšky a úspešnou obhajobou rigoróznej
práce,

b)

neodovzdaním rigoróznej práce v termínoch, tak aby celková doba od prijatia
na rigorózne konanie nepresiahla 12 mesiacov (1 rok), a neabsolvovaním
rigoróznej skúšky v stanovenej lehote jedného roka,

c)

nerešpektovaním oznámení dekana o možnosti prepracovania rigoróznej
práce,

d)

neuhradením poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho
konania a s obhajobou rigoróznej práce v stanovenej lehote,

e)

neúspešným absolvovaním ústnej časti rigoróznej skúšky v opakovanom
termíne,

f)

neúspešnou obhajobou rigoróznej práce v opakovanom termíne,

g)

doručením písomnej žiadosti uchádzača o ukončenie rigorózneho konania,

h)

smrťou uchádzača.
Čl. 3
Prihláška na rigorózne konanie

(1)

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných
študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je
aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské
vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore alebo v odboroch, ktoré sýtia študijný
odbor v zmysle opisu študijného programu, ktorý schválila Akreditačná komisia
MŠVVaŠ SR (viď prílohu č. 1 Smernice).

(2)

Podmienkou pripustenia k obhajobe rigoróznej práce je, okrem prípadov podľa zákona
o vysokých školách § 63 ods. 11, písomný súhlas absolventa študijného programu so
zverejnením a sprístupnením rigoróznej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej
uchovávania podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.

(3)

Uchádzač o rigorózne konanie podáva prihlášku dekanovi FSŠ prostredníctvom
študijného oddelenia fakulty.

(4)

Uchádzač v prihláške okrem osobných údajov uvedie študijný program a študijný
odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(5)

K prihláške uchádzač pripojí:
a)

úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu (v prípade, že uchádzač
umožní poverenému pracovníkovi fakulty nahliadnuť do originálu
vysokoškolského diplomu, stačí kópia vysokoškolského diplomu),

b)

úradne overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške (v prípade, že uchádzač
umožní poverenému pracovníkovi fakulty nahliadnuť do originálu
vysvedčenia o štátnej skúške, stačí kópia vysvedčenia o štátnej skúške),

c)

úradne overenú kópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní
pre akademické účely alebo rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu
o vzdelaní – v prípade, ak uchádzač absolvoval vysokú školu v zahraničí,

d)

návrh témy rigoróznej práce.

(6)

Prihlášku posúdi dekan fakulty v súčinnosti s garantom študijného programu.
V prípade, ak prihláška spĺňa vyššie uvedené požiadavky, potvrdí jej prijatie do 30 dní
odo dňa jej doručenia. V prípade, ak prihláška neobsahuje potrebné údaje a doklady,
dekan prihlášku do 30 dní odo dňa jej doručenia vráti a vyzve uchádzača, aby
v stanovenom termíne doplnil absentujúce údaje a doklady.

(7)

Ak uchádzač pre účely rigorózneho konania nespĺňa kritérium získania
vysokoškolského vzdelania v rovnakom alebo príbuznom odbore, prihláška spolu
s predloženými dokladmi sa vráti uchádzačovi s informáciou, že rigorózne konanie nie
je možné uskutočniť pre nekompatibilitu študijného odboru, v ktorom uchádzač získal
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a študijného odboru, v rámci, ktorého žiadal
o začatie rigorózneho konania.

(8)

Uchádzač, ktorému bolo potvrdené prijatie prihlášky, je povinný v lehote do 15
pracovných dní po doručení rozhodnutia o prijatí prihlášky uhradiť poplatok za úkony
spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce
a predložiť doklad o zaplatení poplatku na Študijné oddelenie FSŠ. V prípade, ak
uchádzač v stanovenom termíne poplatok neuhradí, príp. nepredloží doklad
hodnoverne potvrdzujúci uhradenie poplatku, rigorózne konanie je ukončené podľa
Čl. 2 ods. 4 písm. d) tejto Smernice. Výška poplatkov sa určuje podľa aktuálnej Smernici
rektora VŠD o školnom a poplatkoch za štúdium.

(9)

Ukončením rigorózneho konania podľa čl. 2 sa poplatok podľa nevracia.

Čl. 4
Rigorózna práca

(1)

Tému rigoróznej práce si môže navrhnúť uchádzač aj sám s tým, že ju pred podaním
prihlášky na rigorózne konanie zašle mailom na schválenie dekanovi FSŠ. Právo
navrhnúť vlastnú tému rigoróznej práce má uchádzač i v prípade zverejnenia tém
rigoróznych prác.

(2)

Uchádzač vypracúva rigoróznu prácu samostatne, fakulta neposkytuje uchádzačovi
školiteľa.

(3)

Rigorózna práca nesmie vykazovať prvky plagiátorstva a nesmie narúšať autorské
práva iných autorov a nemôže byť pokračovaním záverečných prác alebo iných
kvalifikačných prác, ktoré autor riešil v predchádzajúcom období. Predložená práca
podlieha podľa Zákona o VŠ (§ 63 ods. 7) pred pripustením k obhajobe overeniu miery
originality

prostredníctvom

centrálneho

registra

záverečných,

rigoróznych

a habilitačných prác. Autor rigoróznej práce je povinný podpísať licenčnú zmluvu
o použití školského diela.

(4)

Rigorózna práca je vypracovaná a obhajovaná v slovenskom jazyku.

(5)

Práca môže byť vypracovaná a obhajovaná aj v inom jazyku s písomným súhlasom
dekana fakulty. Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí mať abstrakt
v štátnom jazyku.

(6)

Formálna úprava rigoróznej práce musí byť v súlade s odporúčanou metodickou
príručkou FSŠ.

Čl. 5
Odovzdanie rigoróznej práce
(1)

Obhajoby rigoróznych prác sa na FSŠ VŠD uskutočňujú v termínoch, ktoré stanovuje
dekan.

(2)

Uchádzač predkladá rigoróznu prácu na Študijné oddelenie FSŠ v tlačenej verzii
v jednom exemplári.

(3)

Uchádzač rigoróznu prácu predloží aj v elektronickej forme a vloží ju do systému
evidencie záverečných a kvalifikačných prác aj s vyplnenou a podpísanou licenčnou
zmluvou.

(4)

Správnosť licenčnej zmluvy overuje študijný referent FSŠ.

(5)

Elektronická verzia rigoróznej práce musí byť identická s vytlačenou formou
záverečnej práce, pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá autor.

(6)

Uchádzač môže v lehote trvania rigorózneho konania písomne požiadať o prerušenie
plynutia doby na odovzdanie rigoróznej práce z vážnych dôvodov. O prerušenie
plynutia doby na odovzdanie rigoróznej práce môže uchádzač požiadať raz.
Maximálna dĺžka prerušenia je 6 mesiacov. O prerušení plynutia doby na odovzdanie
rigoróznej práce rozhoduje dekan.

(7)

Neodovzdaním rigoróznej práce v termíne podľa čl. 2 ods. 4 tohto poriadku sa
rigorózne konanie končí.

Čl. 6
Ďalší priebeh rigorózneho konania
(1)

Predloženú rigoróznu prácu posudzuje dekanom určený oponent.

(2)

Oponent písomne vypracuje posudok, ktorý vloží do systému AIS najneskôr do 8 dní
pred plánovaným termínom obhajoby rigoróznej práce. Záver posudku obsahuje
jednoznačné odporúčanie alebo neodporúčanie práce na obhajobu.

(3)

Uchádzač má právo byť oboznámený s posudkom najneskôr 5 dní pred plánovaným
termínom obhajoby práce.

(4)

Uchádzač má možnosť po negatívnom posúdení predložiť prepracovanú prácu ešte
raz. O možnosti prepracovania práce musí požiadať dekana FSŠ.

(5)

Pozvanie uchádzača na obhajobu rigoróznej práce a na rigoróznu skúšku nie je
podmienené kladným (odporúčanie práce na obhajobu) posudkom oponenta.
O úspešnosti rigorózneho konania rozhoduje dekanom stanovená skúšobná komisia,
ktorá pri obhajobe práce prihliada na oponentský posudok.

(6)

Priebeh rigorózneho konania a vyhlásenie jeho výsledkov je verejné.

(7)

Právo skúšať na rigoróznej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení Vedeckou radou FSŠ. Najmenej
dvaja členovia skúšobnej komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov alebo docentov. Skúšobná komisia pre rigorózne skúšky je najmenej
štvorčlenná a vymenúva ju dekan fakulty.

(8)

Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce. Uchádzač sa pripraví na
obhajobu práce podľa metodického pokynu FSŠ. Ústna skúška prebieha kolokviálnou
formou a je zameraná na širšie súvislosti riešenia problematiky rigoróznej práce, ktorú
si uchádzač vybral. Pod širšími súvislosťami riešenia problematiky rigoróznej práce
komisia vychádza z Opisu študijného programu študijného odboru Sociálna práca. Ide
najmä o:
a)

teóriu a metódy sociálnej práce,

b)

vedy o spoločnosti (osobitne sociológie, psychológie, sociálnej pedagogiky,
etiky, andragogiky, sociálnej filozofie, zdravotníctva, právnych vied
a ekonomiky riadenia nevýrobnej sféry, manažmentu zdrojov),

c)

požiadavky praxe.

(9)

O výsledku rigoróznej skúšky hlasuje komisia na neverejnej časti svojho zasadnutia
v deň konania rigoróznej skúšky. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania
rozhoduje hlas predsedu komisie. Výsledok vyhlasuje verejne predseda komisie v deň
konania rigoróznej skúšky hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(10)

O rigoróznej skúške sa vyhotoví záznam, ktorý podpíše predseda komisie a všetci
členovia komisie pre rigorózne skúšky.

(11)

Ak sa uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigorózne konanie a svoju neúčasť
písomne neospravedlní najneskôr v deň rigorózneho konania, tak konanie sa uzatvára
hodnotením „nevyhovel“.

(12)

Rigorózne konanie je možné opakovať len raz.

Čl. 7
Priznanie titulu
(1)

Po úspešnom ukončení rigorózneho konania, je uchádzačovi udelený akademický titul
„doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“).

Čl. 8
Záverečné a prechodné ustanovenia
(1)

Táto Smernica dekana FSŠ VŠD o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych
prác bola prerokovaná a schválená AS FSŠ VŠD a Vedeckou radou FSŠ VŠD.

(2)

Súčasne ruší Smernicu dekana FSŠ č. 1/2010 o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe
rigoróznych prác.

(3)

Rigorózne konanie začaté pred dňom účinnosti tejto Smernice sa ukončí podľa
uvedenej Smernice č.1/2010.

V Sládkovičove, dňa 19.01.2015

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.
Predseda Akademického senátu FSŠ VŠS
v.r.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
dekanka FSŠ VŠS
v.r.

Príloha č. 1

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU
SOCIÁLNA PRÁCA

Stupne - popis
Študijný odbor Sociálna práca sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej
rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať
v:





prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.
Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore
Sociálna práca alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (Sociológia, Sociálna
pedagogika, Andragogika,). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium
v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore (Pedagogika, Sociálna filozofia, Liečebná
pedagogika, Sociálna psychológia Ošetrovateľstvo) možno navrhnúť študijný program
so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.
treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť
Absolventi študijného odboru Sociálna práca sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého
stupňa profesiu
▪

bakalár sociálnej práce (Bc. Socialwork)- 1. stupeň,

▪

magister sociálnej práce (Mgr. Socialwork) - 2. stupeň

▪

Philosophie doctor sociálnej práce – (PhD. socialwork) - 3. stupeň

Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia ovláda základy teórie a praxe sociálnej
práce, má znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v
oblasti sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon
-

sociálno-správnych činností,

-

sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu,

-

sociálneho diagnostikovania a prognózovania,

-

sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže,

-

-

inej formy sociálnej pomoci (napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia,
vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap.)
zriaďovania, koordinovania a organizovania sociálnych služieb.

Sociálny pracovník - absolvent magisterského štúdia - ovláda teoretické koncepcie a metódy
sociálnej práce, má znalostí o ekonomike a legislatíve sociálnej sféry, pozná metódy riadenia
sociálnej sféry a dokáže
-

analyzovať sociálnu situáciu v danej lokalite príp. regióne,

-

navrhovať, prijímať a realizovať koncepčné riešenia sociálnych problémov,

-

spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, zdravotníctve, školstve a
psychologickom a pedagogickom poradenstve,

-

podieľať sa na riešení otázok kvality života a socio-enviromentálnych problémov,

-

riešiť otázky minorít, osobitne rómskeho etnika

-

riešiť otázky rodinnej politiky a rodinného života, chudoby, bezdomovectva, prostitúcie,
drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov a to v rezidenciálnej i
terénnej sociálnej práci,

samostatne plánovať a organizovať aktivity v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych
služieb.
Sociálny pracovník - absolvent doktorandského štúdia - ovláda vedecké metódy a techniky
vedeckého výskumu v oblasti vied o človeku a spoločnosti, je schopný riešiť problémy v rámci:
-

výskumných projektov,

-

špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej terapie, ako i supervízie,

-

-

sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro- i mikrosociálnych
problémov, napr. v rozvoji regiónu, aktívnej politiky zamestnanosti a pod.
usmerňovania a koordinácie sociálnych projektov a programov

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi
-

Sociálna pedagogika
Andragogika
Sociológia
(Sociálna) psychológia

Liečebná pedagogika
Vzťah medzi sociálnou prácou a príbuznými študijnými odbormi nie je symetrický. Uvedené
príbuzné študijné odbory predstavujú akademické disciplíny s rôznou mierou priamej
aplikovateľnosti v praxi. Sociálna pedagogika, andragogika a liečebná pedagogika sú
disciplíny, vychádzajúce prevažne z tzv. vzdelávacej, terapeutickej a poradenskej paradigmy,
kým sociológia a sociálna psychológia sú predovšetkým teoreticko-empirické vedy, s ťažiskom
na riešení makrospoločenských a skupinových sociálnych problémov.
Vo vzťahu k sociálnej práci vystupujú i širšie príbuzné študijné disciplíny, ktoré predovšetkým
sýtia sociálnu prácu svojimi poznatkami (ekonomické, právne, politologické, sociologické,
ošetrovateľské a psychologické študijné odbory).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa
Absolventi odboru Sociálna práca (1. stupeň)
-

dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach sociálnej
sféry, navrhovať formy sociálnej pomoci aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky na
udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytvárať takéto aktivity a implementovať
ich na mieste.

-

vedia pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií.
Vyžaduje to aj znalosti o ekonomike, práve, organizáciách a manažmente.

-

majú znalosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej
vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy

-

dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať
formy a metódy sociálnej práce

-

nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, spravodlivosti,
vo väzenstve, v probačnej a mediačnej službne, v podnikovej sfére, v oblasti verejnej
správy a aktivitách neštátnych subjektov.

Teoretické vedomosti (1. stupeň)
Absolvent Sociálnej práce (1. stupeň) okrem širokého interdisciplinárneho vzdelania
-

má základné znalosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie
sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce,

-

je pripravený pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina
– obec - spoločnosť

-

disponuje znalosťami v špeciálnych oblastiach nevyhnutnými pre SP v práci s klientom v
rodine, v rezidentnej SP, v inštitúciách a ústavoch, ako i znalosťami o rodine, osobnosti
človeka, sociálnej skupine a zariadeniach sociálnej pomoci.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)
Absolvent Sociálnej práce (1. stupeň) získa schopnosť
A/ v práci s klientom v oblasti sociálnej pomoci, pričom je kompetentný pracovať ako:
-

-

terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými
a bezvládnymi a ostatnými odkázanými na cudziu pomoc
poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu
špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti a pomoci,
detské domovy a výchovné zariadenia až po ústavy azylového typu slúžiac jednotlivcom,
rodinám, skupinám i komunitám

B/ pracovať v sociálno-právnej oblasti,
C/

pracovať
v
organizovaní
oblasti rekvalifikácie a pod.),

vzdelávania

(nezamestnaných,

bezdomovcov,

D/ podieľať sa na príprave sociálneho výskumu

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)
Absolvent Sociálnej práce (1. stupeň) dokáže

prezentovať rôznym druhom klientov a ostatným odkázaným na sociálnu pomoc
obsahové i technické problémy sociálneho zabezpečenia a hľadať v spolupráci s nimi optimálne
riešenia,
-

podieľať sa efektívne ako člen na práci výskumného príp. projektového tímu,

-

porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery sociálnych problémov,

-

organizovať si vlastné štúdium a ďalšie vzdelávanie,

udržiavať kontakt s najnovším vývojom v teórii a praxi sociálnej práce, sledovať
legislatívne zmeny v oblasti práce, rodiny a sociálnych vecí a aplikovať ich vo svojej práci.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na
sociálnu prácu ako akademickú disciplínu s názvom Sociálna práca ( Social Work,
Sozialarbeit). Jadro obsahuje:
-

Sociálno-filozofické a etické základy Sociálnej práce.

- Sociologické základy Sociálnej práce (základné sociologické pojmy, náuku o spoločnosti
a sociálnych javoch, štruktúru a stratifikáciu spoločnosti, spoločenskú zmenu, teóriu
skupín, hodnoty a normy, sociálne deviácie, spoločensky nežiadúce javy, sociálnu
solidaritu).
-

Psychologické základy Sociálnej práce (základy všeobecnej a sociálnej psychológie,
psychológia osobnosti, psychológia medziľudskej komunikácie, základy poradenskej
psychológie)

-

Právne základy Sociálnej práce (pramene práva, ústavné právo)

-

Postupová semestrálna práca.

-

Odborná prax.

Uvedené znalosti tvoria 3/5 ECTS kreditov študijného programu l. roku štúdia.
-

Právne základy sociálnej práce (pracovné právo, občianske právo, trestné právo, správne
právo).

-

Ekonomické základy Sociálnej práce (ekonomika nevýrobnej sféry, sociálne a zdravotné
poisťovníctvo, sociálne dávky, sociálne zabezpečenie).

-

Metódy a techniky Sociálnej práce (individuálna a skupinová sociálna práca,
projektovanie, poradenstvo, bálintovské, rogeriánske, terapeutické, logoteraputické a
iné skupiny, umenie pomáhať, humanistické, psychoanalytické, logoterapeutické a
ďalšie prístupy a ďalšie).

-

Sociálno-pedagogické a sociálno-andragogické základy Sociálnej práce (vzdelávanie a
rekvalifikácia, sociálno-pedagogické intervencie, skupinové vzdelávanie).

-

Výcvik a prax v Sociálnej práci (nácvik asertivity, sebapoznávania, empatie, prax
zážitkov na sebe, prax v roli klienta, prax člena tímu a ďalšie).

-

Semestrálne projekty v Sociálnej práci (projekt riešenia makrosociálnych a
mikrosociálnych problémov, projekt riešenia čiastkových prierezových problémov).

Uvedené znalosti tvoria 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

-

Výcvik a prax v sociálnej práci (nácvik kongruencie, pokračujúce nácviky, asertivity,
sebapoznávania, empatie, prax zážitkov na sebe, prax člena tímu, supervízorská prax,
prax v práci s minoritami a ďalšie).

-

Teórie a koncepcie sociálnej práce (etapy ľudského života, penitenciárna a
postpenitenciárna starostlivosť, primára sekundárna a terciárna prevencia v SP,
sociálno-patologické javy, povinne voliteľné predmety - drogové závislosti, sociálna
práca v zdravotníckych zariadeniach, práca s mládežou, geriatrická starostlivosť, street
work, práca v neštátnych organizáciách tretieho sektoru, riešenie ekologických
problémov, otázky životného štýlu, kvantitatívne a kvalitatívne metódy sociálneho
výskumu a i.).

-

Záverečná práca - štátna skúška Bc.

Uvedené znalosti tvoria 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.
Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)
-

sociálna práca s rómskou komunitou

-

sociálna práca s migrantami

-

misijná sociálna práca

-

sociálne deviácie

-

sociálna práca vo verejnej správe (štátnej správe, samospráve)

-

spoločenské, morálne a právne aspekty profesie

-

podnikanie v sociálnej sfére

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto
študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. HÍbka
rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené
témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu
jednu spomedzi nich.
Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je
kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS
kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.
Štátna skúška (1. stupeň)
-

obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce ( abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce
študenta kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k
profilu absolventa, vzhľadom na alternatívy študijného programu

-

overenie spôsobilosti riešiť sociálne problémy a ostatné úlohy sociálnej práce

-

kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Sociálna práca.

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálnej práce je schopný
-

-

Analyzovať a ujasňovať si rôzne teórie a aktuálne problémy, aplikovať vedomosti a
poznanie v praxi, využívať výsledky výskumu v práci.
Analyzovať a zhodnocovať vlastnú osobnú skúsenosť, ako aj skúsenosti iných.

-

Pomáhať pri poskytovaní rôznych druhov pomoci, pozorovať, chápať a interpretovať
správanie a postoje, komunikovať v najrozličnejších okolnostiach, vyjednávať, utvárať
vzťahy, rozvíjať spoluprácu, zastupovať záujmy iných.

-

Rozhodovať, ak sa rozhodnutie vyžaduje, prijímať rozhodnutia s ohľadom na indivíduá,
rodiny alebo skupiny, spolu s nimi, identifikovať rozhodnutia, ktoré vyžadujú
predchádzajúcu konzultáciu s ostatným personálom, pôsobiť v rozhodovacom procese
inštitúcie, organizácie, uskutočňovať rozhodnutia v spolupráci s inštitúciami alebo
odborníkmi, pokiaľ je to potrebné.

-

Utvárať a udržiavať pracovné vzťahy, uvedomovať si emócie a pracovať s nimi s ich
účinkom na svoju osobu alebo iných ľudí, uvedomovať si individuálne a kultúrne odlišnosti
a pracovať s nimi, využívať svoju autoritu, byť si vedomý možnej agresivity, nepriateľstva,
hnevu klientov a pracovať s nimi plne si uvedomujúc riziká pre seba a iných.

-

Zaznamenávať si dôkladne a sústavne svoju prácu, presadzovať politiku inštitúcie a
zároveň zohľadňovať dôvernosť a osobný prístup jedinca, spracovávať a prezentovať
správy, organizovať, robiť časový rozvrh a monitorovať prácu, získavať informácie
s využitím dostupných a všeobecne akceptovaných foriem.

-

Vyhľadávať a určovať typy poskytovaných služieb, ovplyvňovať rozvoj služieb, poznať
význam a tvorivo zužitkovať zdroje, ktoré poskytujú zariadenia alebo inštitúcie v sociálnej
sfére.

Študijný program Sociálnej práce predstavuje so štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Pre
uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové v niektorom príbuznom príp. vzdialenejšom
študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program, obsahujúci i jadro znalostí 1. stupňa so
štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Sociálna práca (2. stupeň)
-

získal a pochopil podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe sociálnej
práce,

-

osvojil si koncepcie teórie a metodiky sociálnej práce a jej interdisciplinárne súvislosti,

-

vie analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem pomoci jednotlivcovi,

-

pochopil rôznorodosť a komplexnosť príčin sociálnych problémov, dokáže odborne
interpretovať ich politicko-ekonomické a kultúrne súvislosti,

-

vie aplikovať základné poznatky psychologických, sociologických, filozofických,
pedagogických, ekonomických, politologických a právnych vied pri riešení sociálnych
problémov,

-

kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte
voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti
s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,
Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Sociálna práca (2. stupeň) získa schopnosť
-

analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, skupín a komunít,

špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia
zahŕňajúce determinanty problémov makro, mezo i mikroprostredí,
preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu
so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou,
nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a
konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci,
vie realizovať zložité riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení
problémov.
pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh
a implementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci spolu s testovaním a primeranou prvodruho- a treťostuňovou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent odboru Sociálna práca (2. stupeň) dokáže

-

pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen alebo vedúci tímu,

pracovať v oblasti terénnej sociálnej práce (napr. sttreetwork) a v oblasti rezidenciálnej
sociálnej práce
-

identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa,

-

udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne,

riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým
rámcom disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)
Teória, etika a metodológia sociálnej práce.
Sociálna filozofia a etika v Sociálnej práci (sociálno-filozofické koncepcie človeka, ľudskej
slobody, zodpovednosti, viny, trestu a spravodlivosti, rovnosti príležitostí a pod., dejiny
sociálnej starostlivosti, etika v práci sociálneho pracovníka,
Politologické základy sociálnej práce (liberálne, konzervatívne, sociálnodemokratické
a eklektické prístupy, štát verejného blaha, sociálna doktrína, rodinná politika, aktívna politika
zamestnanosti, politika voči mládeži).
Makro- a mikroekonomické aspekty sociálnej práce.
Sociálno-politické súvislosti sociálnej práce.
Metódy a techniky sociálnej práce (poradenské, terapeutické, intervenčné, resocializačné,
preventívne, so zameraním na jednotlivca, rodinu skupinu a komunitu).
Špecifiká a podstata sociálnej práce s cieľovými skupinami (seniormi, nezamestnanými).
Semestrálny projekt - magisterské riešenie zadania (vybrané sociálne problémy, metódy a
techniky sociálnej práce).
Funkcie a metódy supervízie
Špecializovaná odborná prax
Ročníková práca
Uvedené znalosti tvoria 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1 .roku štúdia.
Sociálno-psychologický výcvik zameraný na konštruktívne riešenie krízových situácií
a konfliktov

Teória organizácie a riadenia tímov
Sociálne plánovanie a projektovanie
Podnikanie v oblasti sociálnej práce
Diplomová práca ( DP ) - konkrétne riešenie: sociálneho problému, alebo metód a
techník sociálnej práce, sociálneho projektu, empirického výskumu príp. zisťovania (sondy,
pilotáže), alebo heuristicko-komparatívnej práce, príp. sekundárnej analýzy.
Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku
štúdia..
Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v
tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru.
Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného
odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.
Štátna skúška (2. stupeň)
-

Obhajoba diplomovej práce ( abstrakt v jazyku anglickom)

-

Overenie spôsobilosti riešiť sociálne problémy

-

Skúška pred komisiou pre štátne záverečné skúšky z oblasti:
-

Teórie sociálnej práce

-

Sociálnej politiky

-

Metód sociálnej práce

