Všeobecné PODMIENKY UCHÁDZANIA SA O bakalárske a magisterské ŠTÚDIUM
a pokyny k podávaniu prihlášky
Súčasťou prihlášky je:
- životopis,
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom
maturujúcim v školskom roku 2019/2020 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník
a maturitného vysvedčenia sú uchádzači povinní predložiť do 11. júna 2020),
- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá úradne overená kópia diplomu, dodatku k diplomu,
vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2019/2020,
doložia doklady o ukončení štúdia do 10. júla 2020),
Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku
a uhradiť samostatný poplatok.
Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote, bude vyradený
z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovanie plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2020
(bakalárske štúdium) a júl 2020 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému (MAIS).
Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento program neotvoriť.

Termín podania prihlášky na B A K A L Á R S K E štúdium: do 28. februára 2020
Poplatok za papierovú prihlášku:
Poplatok za elektronickú prihlášku

35 €
35 € (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Termín podania prihlášky na M A G I S T E R S K É štúdium: do 28. februára 2020
Poplatok za papierovú prihlášku:
Poplatok za elektronickú prihlášku:

35 €
35 € (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Fakturačné údaje
Banka: štátna pokladnica | Účet: 7000241199/8180 | IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku bez
písmena R, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou.
Špecifický symbol: 20002 | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte
29. januára 2020 od 9,00 h do 13,00 h – Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Priemyselná 4, Trnava

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Naďa Bizová, PhD., Katedra pedagogických štúdií,
tel. +421 905 395491, e-mail: nada.bizova@truni.sk

Kontakty:
Pedagogická fakulta,
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4, P. O. BOX 9
918 43 Trnava
Tel: +421 33 5939500
pdf.truni.sk | sekdepdf@truni.sk
Tel: +421 33 5939525
mail: lubica.cepkova@truni.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
TRNAVSKÁ UNIVERZITA
V TRNAVE
BAKALÁRSKE a MAGISTERSKÉ
študijné programy
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc., Mgr.)
predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)/
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)/
predškolská pedagogika (Mgr.)
animácia výtvarného umenia (Bc.)/
pedagogika výtvarného umenia (Mgr.)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
(jednoodborové) (Bc., Mgr.)
slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská
prax
slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
anglický jazyk a anglofónne kultúry
Učiteľstvo v kombináciách predmetov (Bc., Mgr.):
slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra – biológia
slovenský jazyk a literatúra – nábož. výchova (kat.)
slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
slovenský jazyk a literatúra – chémia
slovenský jazyk a literatúra – informatika
slovenský jazyk a literatúra – história
slovenský jazyk a literatúra – latinský jazyk
slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
matematika – anglický jazyk a literatúra
matematika – biológia
matematika – náboženská výchova (katolícka)
matematika – etická výchova
matematika – výtvarné umenie
matematika – chémia
matematika – informatika
matematika – história
matematika – latinský jazyk
matematika – výchova k občianstvu
nemecký jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
nemecký jazyk a literatúra – biológia
nemecký jazyk a literatúra – nábož. výchova (kat.)
nemecký jazyk a literatúra – etická výchova
nemecký jazyk a literatúra – výtvarné umenie
nemecký jazyk a literatúra – chémia

Dĺžka
štúdia
(roky)

Forma štúdia
D – denná
E – externá
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nemecký jazyk a literatúra – informatika
nemecký jazyk a literatúra – história
nemecký jazyk a literatúra – latinský jazyk
nemecký jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
anglický jazyk a literatúra – biológia
anglický jazyk a literatúra – etická výchova
anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
anglický jazyk a literatúra – chémia
anglický jazyk a literatúra – informatika
anglický jazyk a literatúra – história
anglický jazyk a literatúra – latinský jazyk
anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
biológia – etická výchova
biológia – výtvarné umenie
biológia – chémia
biológia – informatika
biológia – história
biológia – latinský jazyk
biológia – výchova k občianstvu
náboženská výchova (katolícka) – výtvarné umenie
náboženská výchova (katolícka) – chémia
náboženská výchova (katolícka) – informatika
náboženská výchova (katolícka) – história
náboženská výchova (katolícka) – latinský jazyk
nábož. výchova (katolícka) – výchova k občianstvu

Informácie o podmienkach prijatia na M A G I S T E R S K É študijné programy:

Akreditované študijné programy v akademickom roku 2020/2021
Informácie o podmienkach prijatia na B A K A L Á R S K E študijné programy:
•

SOCIÁLNA PEDAGOGIKA A VYCHOVÁVATEĽSTVO

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na výročných
vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové predmety v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo sú
považované predmety slovenský jazyk a literatúra (rodný jazyk) a jeden cudzí jazyk. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie
stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

•

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁTNA PEDAGOGIKA

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na výročných
vysvedčeniach a za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové predmety sú považované predmety slovenský jazyk a literatúra s váhou 1,
dejepis s váhou ½ a občianska náuka s váhou ½. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie
úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia. Pri prijímaní na externé štúdium sa zohľadňuje
aktuálna najmenej jednoročná prax v odbore, za ktorú sa považuje pôsobenie v oblastiach: učiteľstvo v materskej škole, učiteľstvo na 1.
stupni ZŠ, vychovávateľstvo v školských zariadeniach. Uchádzači pôsobiaci v pedagogickej praxi v daných oblastiach priložia k prihláške
potvrdenie o pracovnom zaradení a dĺžke pedagogickej praxe. Výsledky vysvedčení a prax v odbore sa posudzujú v pomere 3:1.

•

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných
vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole, resp. na základe výsledkov potvrdených vysvedčením o štátnej jazykovej skúške alebo
jazykovým certifikátom na úrovni B1. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet anglický jazyk alebo ekvivalenty tohto predmetu
s rovnakou váhou. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného
koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

•
•

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA– EDITORSTVO A VYDAVATEĽSKÁ PRAX
SLOVENSKÝ JAZYK V KOMUNIKÁCII NEPOČUJÚCICH

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných
vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet slovenský jazyk a literatúra.
Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia
4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
•
U Č I T E Ľ S T V O V K O M B I N Á C I Á C H P R E D M E T O V (konkrétne kombinácie sú uvedené v tabuľke)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilových predmetov na výročných
vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové predmety sa považujú predmety kombinácie, alebo ekvivalenty týchto
predmetov s rovnakou váhou. Pre etickú výchovu, náboženskú výchovu a výchovu k občianstvu bude profilový predmet slovenský jazyk
a literatúra. Pre výtvarnú výchovu budú profilové predmety slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra. Podmienkou na prijatie na
štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného
vysvedčenia.

•

•
•

ANGLICKÝ JAZYK A ANGLOFÓNNE KULTÚRY

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných
vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet anglický jazyk alebo jeho ekvivalenty
s rovnakou váhou. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného
koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia. Rovnocenným ekvivalentom potvrdzujúcim výsledky z profilového
predmetu (vrátane maturitnej skúšky) sú vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške alebo vysvedčenia o úspešnom absolvovaní
medzinárodných testov (napr. PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC a i.) min. na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky.
Informáciu o výške školného za štúdium v externej forme v akademickom roku 2020/2021 je možné získať na študijnom oddelení fakulty.

sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
predškolská pedagogika

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore predškolská a elementárna
pedagogika. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).

•

pedagogika výtvarného umenia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie alebo absolvovanie bakalárskeho študijného programu
v študijnom odbore výtvarné umenie. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného
priemeru).

•

učiteľstvo v kombináciách predmetov (konkrétne kombinácie sú uvedené v tabuľke)

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v rovnakej kombinácii predmetových
špecializácii učiteľstva. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).

•
ANIMÁCIA VÝTVARNÉHO UMENIA

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilových predmetov na výročných
vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Profilové predmety sú dejiny umenia/dejiny výtvarnej kultúry, slovenský jazyk, dejepis,
umenie a kultúra. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného
koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

•

•

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pedagogika, špeciálna pedagogika
a predškolská a elementárna pedagogika, prípadne študijného programu zameraného na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v iných
študijných odboroch. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo akademických
predmetov a v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho
štúdia (podľa váženého študijného priemeru).

•

anglický jazyk a anglofónne kultúry

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie bakalárskeho študijného programu so zameraním na anglický jazyk
a anglofónne kultúry alebo v príbuznom odbore (učiteľstvo akademických predmetov, neslovanské jazyky a literatúra, prekladateľstvo
a tlmočníctvo, kulturológia). Nevyhnutnou podmienkou je štátna skúška z anglického jazyka alebo jej ekvivalent (napr. medzinárodný
jazykový certifikát min. na úrovni C1 podľa SERR). Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého
študijného priemeru).
Informáciu o výške školného za štúdium v externej forme v akademickom roku 2020/2021 je možné získať na študijnom oddelení fakulty.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi Mgr. štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva sú široko profilovaní odborníci pre oblasť výchovy a sociálnu
starostlivosť o deti a ľudí v komplexe celoživotnej starostlivosti o človeka. Profil absolventa a možnosti jeho uplatnenia v zmysle
platných legislatívnych dokumentov možno nájsť na http://pdf.truni.sk/uchadzac?uplatnenie-absolventa&magisterske-spv.
Absolventi Mgr. študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie získavajú kvalifikáciu učiteľov pre 1. stupeň ZŠ.
Absolventi Mgr. študijných programov učiteľstva akademických a učiteľstva umelecko-výchovných predmetov získavajú plnú pedagogickú
spôsobilosť pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v príslušných predmetových zameraniach. V prípade pedagogiky výtvarného umenia aj pre
umelecké školstvo.
Absolventi Mgr. štúdia predškolskej pedagogiky sú spôsobilí realizovať vysokokvalifikovanú priamu pedagogickú činnosť v materských školách,
organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe projektových dokumentov pre realizáciu
predškolského vzdelávania a v príslušnej oblasti zabezpečovať pedagogickú prípravu učiteľov MŠ nižšieho kvalifikačného stupňa.
Absolventi Mgr. štúdia programu anglický jazyk a anglofónne kultúry sa na trhu práce uplatnia ako samostatní odborní pracovníci v štátnej správe
a samospráve alebo v podnikateľskej sfére v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím. Rovnako sa
uplatnia vo sfére cestovného ruchu.
Absolventi učiteľských Bc. študijných programov (v štud. odboroch učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckých a výchovných
predmetov) s nadväzujúcimi Mgr. programami sú pripravovaní na pokračovanie v 2. stupni VŠ štúdia, v ktorom získavajú plnú učiteľskú spôsobilosť pre
2. stupeň ZŠ a SŠ v príslušných zameraniach študijných programov. V prípade umeleckých jednopredmetových zameraní – animácia výtvarného umenia
aj pre umelecké školstvo.
Absolventi Bc. štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika získavajú kvalifikáciu učiteľa MŠ a vychovávateľa v školských kluboch. Sú
pripravení pokračovať v Mgr. štúdiu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie / predškolská pedagogika.
Absolventi Bc. štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva získavajú komplexnú sociálno-pedagogickú a vychovávateľskú spôsobilosť. Sú
pripravení pokračovať v následnom magisterskom programe sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Profil absolventa a možnosti jeho uplatnenia
v zmysle platných legislatívnych dokumentov možno nájsť na http://pdf.truni.sk/uchadzac?uplatnenie-absolventa&bakalarske-spv.
Absolventi Bc. štúdia v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax získavajú komplexnú spôsobilosť na
kritickú prácu s textom v slovenskom jazyku. Uplatnenie nájdu ako jazykoví špecialisti – redaktori, korektori, editori v najširšom zmysle slova a na ďalších
pozíciách, kde je potrebná odborná a kritická práca s textom z hľadiska jazykovej kultúry.
Absolventi Bc. štúdia v študijnom programe slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich disponujú lingvistickými poznatkami o slovenskom jazyku
a ovládajú štruktúru slovenského znakového jazyka (posunkovej reči). Absolventi získavajú komplexnú spôsobilosť profesionálne používať slovenský jazyk
a slovenský znakový jazyk a vykonávať rolu prostredníka (tlmočníka) medzi počujúcimi a nepočujúcim komunikantmi. Uplatnenie nájdu v štátnej
a verejnej správe, v treťom sektore, kultúrnych ustanovizniach, médiách a všade tam, kde je potrebné tlmočiť hovorenú reč (text) do znakového jazyka.
Absolventi Bc. štúdia v študijnom programe anglický jazyk a anglofónne kultúry získavajú rozsiahlu jazykovú, rečovú, interkultúrnu a prekladateľskú
kompetenciu. Uplatnia sa ako interkultúrni mediátori, ako odborní pracovníci v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej komunikácie v rámci
verejnej/štátnej správy alebo v podnikateľskej praxi. Rovnako sa uplatnia vo sfére cestovného ruchu.

