Oznam o prijímacom konaní na magisterské štúdium

SOCIÁLNA PEDAGOGIKA
Dekanka Fakulty humanitných vied v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prijímacieho konania na magisterské štúdium na akreditovaný študijný program
sociálna pedagogika v študijnom odbore 1.1.4 pedagogika v nasledovných formách štúdia a s predpokladaným počtom
prijímaných uchádzačov:

denná

2 roky

60

v nadštandardnej dĺžke štúdia
450€/akademický rok

externá

3 roky

40

800€/akademický rok

Lehota na podanie prihlášky: do 20. augusta 2018.
PODMIENKY PRIJATIA:

1. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského
vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
2. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti
absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo
svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
3. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a
akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.
TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: 10. september 2018

TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA: 21. septembra 2018

FORMA, RÁMCOVÝ OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY A SPÔSOB VYHODNOCOVANIA JEJ VÝSLEDKOV:

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými
schopnosťami a predpokladmi. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných
pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika.
Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5, sa test odpustí.
Prijímacia komisia na základe výsledkov prijímacej skúšky určí bodovú hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu
bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.
PRIHLÁŠKA:

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku
je možné vyplniť cez web stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.
POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

 životopis,
 potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35€,
číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0026 9925, variabilný symbol: 10832,
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie).
UPLATNENIE ABSOLVENTOV:

Absolventi študijného programu sociálna pedagogika v študijnom odbore pedagogika (2. stupeň) majú dobrý prehľad v historických a
súčasných teóriách výchovnej starostlivosti, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy
pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť
pedagogické problémy a poskytovať služby sociálno-pedagogického poradenstva. Absolventi sú spôsobilí pre výkon pozície odborného
zamestnanca /sociálneho pedagóga/ škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Absolventi odboru dokážu
vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú
schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj
pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Majú predpoklady stať sa kvalifikovanými riadiacim pracovníkmi v inštitúciách
štátnej správy, sociálnych služieb, voľnočasových inštitúciách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V súlade
so zvolenou špecializáciou ovládajú problematiku náuky o riadení a správe (management) v školstve, problematiku poradenstva
(orientácie a konzultácie) v oblasti školského a profesijného vývinu jednotlivcov i poradenstva pre učiteľov a rodičov. Sú pripravení
prehlbovať svoje profesijné kvality v rámci doktorandského študijného programu alebo celoživotného vzdelávania.
V Žiline 3. mája 2018
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