Informácia o 2. Kole prijímacieho konania na akademický rok
2018/2019 a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných
programov akreditovaných na Pedagogickej fakulte TU v Trnave
Adresa:
Pedagogická fakulta TU
Priemyselná 4, P.O.Box 9
918 43 Trnava
Telefón: 033/5939500
Internetová adresa: http://pdf.truni.sk/
e-mail:
Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium: do 6. júla 2018
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35EUR /cez systém MAIS a následne vytlačenú
v papierovej forme/
Banka: štátna pokladnica
Účet: 7000241199/8180
IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača
vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len
poštou
Špecifický symbol: 20002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Bakalárske študijné programy
_ sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné štúdium trojročné, 40 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa uskutoční 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.
_ sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé štúdium štvorročné, spop1atnené štúdium, 25 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa uskutoční 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 overených koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3. a 4. ročník a úradne overeného
maturitného vysvedčenia.
Výška ročného školného je 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
_ predškolská a elementárna pedagogika (externé štúdium štvorročné, spoplatnené štúdium, 100 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa uskutoční 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 predškolská a elementárna pedagogika sú považované predmety slovenský jazyk a
literatúra s váhou 1, matematika s váhou ½ a výchovy (hudobná, telesná a výtvarná) s celkovou váhou ½.
Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overených
koncoročných vysvedčení za 1. ,2. ,3. a 4. ročník a úradne overeného 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.
Výška ročného školného je 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
_ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné štúdium trojročné, 45 študentov)
Na uvedený učiteľský študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní
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 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.
_ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (externé štúdium štvorročné, 25 študentov)
Na uvedený učiteľský študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní
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 ekvivalenty tohto predmetu s
rovnakou váhou. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne
overených koncoročných vysvedčení za 1. ,2. ,3. a 4. ročník a úradne overeného maturitného vysvedčenia.
Výška ročného školného je 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
_vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci (denné štúdium trojročné, 25 študentov)
Študijný program je určený na prípravu profesionálov pre oblasť komplexného vzdelávania a komplexnej
starostlivosti o deti v ranom veku v zmysle tradičného holistického ponímania ECEC (Early Childhood Education
and Care). Absolventi budú schopní zabezpečovať najmä vzdelávanie v ranom veku v podmienkach, kde
infraštruktúra takejto komplexnej starostlivosti chýba a kde deťom nie je venovaná potrebná pedagogická
a zdravotná starostlivosť (najmä v chudobných lokalitách rozvojového sveta alebo v našich lokalitách s vysokým
zastúpením sociálne znevýhodnených skupín). Profil absolventa dôsledne zohľadňuje spomenutý holistický prístup
pri podpore detí v ranom veku prepájajúci pedagogickú, zdravotnú, psychologickú a sociálnu dimenziu. Z tohto
dôvodu sa program profilovo opiera o dva ťažiskové študijné odbory: predškolskú a elementárnu pedagogiku
a verejné zdravotníctvo.
Na uvedený študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní na
základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1.- 3. ročník na strednej
škole. Za profilové predmety sú považované predmety slovenský jazyk a literatúra s váhou 1, biológia s váhou ½ a
výchovy (hudobná, telesná a výtvarná) s celkovou váhou ½ 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.
Učiteľstvo v kombináciách predmetov (denné štúdium trojročné 150 študentov)

_ slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
_ slovenský jazyk a literatúra – biológia
_ slovenský jazyk a literatúra – chémia
_ slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
_ slovenský jazyk a literatúra – história
_ slovenský jazyk a literatúra – informatika
_ slovenský jazyk a literatúra – latinský jazyk
_ slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
_ slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova
_ anglický jazyk a literatúra – chémia
_ anglický jazyk a literatúra – etická výchova
_ anglický jazyk a literatúra – história
_ anglický jazyk a literatúra – informatika
_ anglický jazyk a literatúra – latinský jazyk
_ anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
_ anglický jazyk a literatúra – výtvarná výchova
_ nemecký jazyk a literatúra – biológia

_ nemecký jazyk a literatúra – chémia
_ nemecký jazyk a literatúra – etická výchova
_ nemecký jazyk a literatúra – história
_ nemecký jazyk a literatúra – informatika
_ nemecký jazyk a literatúra – latinský jazyk
_ nemecký jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
_ nemecký jazyk a literatúra – výtvarná výchova
_ matematika – anglický jazyk a literatúra
_ matematika – biológia
_ matematika – chémia
_ matematika – etická výchova
_ matematika – história
_ matematika – informatika
_ matematika – latinský jazyk
_ matematika – náboženská výchova (katolícka)
_ matematika – výtvarná výchova
_ biológia – chémia
_ biológia – etická výchova
_ biológia – história
_ biológia – informatika
_ biológia – latinský jazyk
_ biológia – výtvarná výchova
_ náboženská výchova (katolícka) – chémia
_ náboženská výchova (katolícka) – história
_ informatika – náboženská výchova (katolícka)
_ náboženská výchova (katolícka) – latinský jazyk
_ náboženská výchova (katolícka) – výtvarná výchova
Na uvedené učiteľské študijné programy okrem kombinácií s výtvarnou výchovou budú uchádzači prijímaní bez
prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní 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 a náboženskú výchovu bude
profilový predmet slovenský jazyk a literatúra. Na programy v kombinácii s výtvarnou výchovou sa konajú
prijímacie skúšky overujúce talent a prehľad uchádzača v umeleckej špecializácii. Skúška pozostáva z písomného
testu z dejín a teórie výtvarného umenia a všeobecného kultúrneho rozhľadu, ďalej zo spracovania vecnej štúdie –
zátišia alebo busty (kresba ceruzou, uhlíkom, rudkou), kreatívnej práce na danú tému ľubovoľnou technikou,
hodnotenia domácich prác uchádzača a rozhovoru. Podrobné informácie o talentovej skúške uchádzač dostane spolu
s pozvánkou na skúšku. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie
úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske štúdium
a pokyny k podávaniu prihlášky
Súčasťou prihlášky je potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení,
maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2017/2018, potvrdí výsledky za
1.-3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4.ročníka a úradne
overené maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 6.7.2018.
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 je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl
2018 s podporou modulárneho akademického informačného systému. Výsledky talentových skúšok sú
vyhodnocované skúšobnou komisiou.
Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo
tento študijný program neotvoriť.

Uplatnenie absolventov
Absolventi učiteľských bakalárskych študijných programov (v študijných odboroch učiteľstvo akademických
predmetov a učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov) s nadväzujúcimi magisterskými programami sú
pripravovaní najmä na pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia, v ktorom získavajú plnú učiteľskú
spôsobilosť pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy v príslušných zameraniach študijných programov. V
prípade umeleckých jednopredmetových zameraní – animácia výtvarného umenia aj pre umelecké školstvo.
Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika získavajú kvalifikáciu učiteľa
materskej školy a vychovávateľa v školských kluboch. Okrem toho sú pripravení pokračovať v magisterskom štúdiu
v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika alebo pedagogika.
Absolventi bakalárskeho štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva získavajú komplexnú sociálnopedagogickú a vychovávateľskú spôsobilosť. Sú pripravení pokračovať v následnom magisterskom programe
sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.
Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci
Absolvent je pripravený tak, že dokáže:
- pripravovať a realizovať projekty predškolského vzdelávania zamerané najmä na sociálne
znevýhodnené skupiny v slovenských podmienkach i v rámci rozvojovej spolupráce,
- vykonávať profesiu učiteľa predškolského vzdelávania alebo asistenta predškolského a primárneho
vzdelávania vo vyššie uvedených podmienkach, pričom jeho učiteľská kvalifikácia je rozšírená
o dimenzie dôkladnejšej zdravotnej a sociálnej podpory príslušnej detskej populácie,
- adaptovať národné požiadavky na starostlivosť o deti v ranom detstve do špecifických lokálnych
podmienok a životných situácií konkrétnych skupín populácie a detí,
- vytvárať a realizovať projekty takejto starostlivosti v rozšírenej dimenzii zameranej na podporu
príslušných komunít, to znamená spolupráca s rodinou, matkami a budúcimi matkami, ako aj so
širším sociálnym prostredím,
- identifikovať ohrozenia a nedostatky súvisiace s nedostatočnou zdravotnou a sociálnou
starostlivosťou o príslušné skupiny detí,
- spolupracovať s odborníkmi pri profesionálnej starostlivosti o deti v oblasti výživy, hygieny,
- vykonávať pozíciu zdravotníckej asistencie v oblastiach so zdravotnými a sociálnymi rizikami.
- Absolvent nezíska kompetencie pre výkon povolania verejného zdravotníka.

