
    Profesijný životopis                 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

akademický titul, vedecko-

pedagogický titul  

Małgorzata Dobrowolska, doc., Mgr., Doktor 

Dátum a miesto narodenia  04.07.1978 r. Bytom, Polsko 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

 08.07.2014 Vedecko-pedagogicky titul docent, v odbore 3.1.14 Socialna 

praca VS ZaSP sv. Alzbety v Bratislave 

 2006 - doktorandské štúdium humanitných vied v odbore psychológia, 

Sliezska univerzita v Katoviciach/Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Pedagogická a psychologická fakulta, Psychologický ústav 

 2002-2006- Doktorandské štúdium na Sliezskej univerzite 

v Katoviciach/Uniwersytet Śląski w Katowicach 

  1997-2002 - magister psychológie, Sliezska univerzita v Katoviciach/ 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pedagogická fakulta 

 

Ďalšie vzdelávanie  2019 Animátor pre miestne prostredie a sociálne družstvo 

 2004-2008 Krakovské psychodynamické centrum v Krakove, škola 

psychodynamickej psychoterapie, psychoterapeut 

 2001-2002 Sliezska univerzita / Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Pedagogická a psychologická fakulta, Pedagogické kvalifikácie 

Priebeh zamestnaní   1. 10. 2003 do 17.02.2017, Sliezska univerzita v Katoviciach / Uniwersytet 

Śląski w Katowicach,  Pedagogicko-psychologická fakulta, Psychologický 

ústav, Katedra pracovnej a organizačnej psychológie (17,5 rokov) 

 8.02.2017 - trvá Sliezska technická univerzita / Politechnika Śląska, Fakulta 

spoločenských vied a zahraničnej filológie (súčasný názov: Inštitút pre 

vzdelávanie a komunikáciu vo výskume) (5 rokov), riaditeľ 

Medzinárodného centra pre interdisciplinárny výskum 

 03.2014  - trvá Korczakova univerzita, Fakulta sociálnych a pedagogických 

vied v Katoviciach 

 1.02.2019 – trvá  Vysoká škola: Collegium Humanum, Warszava (3 roky) 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 od 18.02.2017 -  trvá, Sliezska technická univerzita/Politechnika Śląska w 

Gliwicach na plný úväzok na Vysokú školu spoločenských vied a 

zahraničnej filológie (súčasný názov: Inštitút pre výskum vo vzdelávaní a 

komunikácii) (5 roky), riaditeľ Medzinárodného centra pre 

interdisciplinárny výskum 

 3. 1.02.2019 Spolupráca s vysokou školou:  Collegium Humanum (3 rok) 

Predmety: proseminár, magisterský seminár, doktorandský seminár, fakulty, 

sociálna práca, predmety z psychológie vrátane práce a organizácie, 

individuálne rozdiely 

Odborné alebo umelecké zameranie Nezamestnanosť a profesionálna aktivácia sociálne exkludovaných osôb/ 

sociálna práca 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky č. 397/2020 Z. z.  
1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

Publikačná činnosť spolu: 108 z toho:  

 Monografie: 7  

(AAB-V1 01 AH9 + AAB-V1 02 AH8 + AAB-V1 03 AH5 + AAB-V1 04 

AH31 + AAB-V1 05 AH8 + AAB-V1 06 AH9 + AAB-V1 07 AH9) 

 Skrípt – učebných textov: 10 

 (BCI-P1 01 AH9 + BCI-P1 02 AH5 + BCI-P1 03 AH20 + BCI-P1 04 AH1 

+ BCI-P1 05 AH9 + BCI-P1 06 AH17 + BCI-P1 07 AH7 + BCI-P1 08 

AH14 + BCI-P1 09 AH18 + BCI-P1 010 AH18 ) 

 časopisy indexované vo Web of Science, Scopus, ERIH plus Web of 

Science, Scopus, ERIH: 15, v prácach prvý autor: 6 (za posledných 5 

rokov: 11) 

 zahraničných publikáciách: 23 

 prvý autor: 62 

 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 8 

 Kapitoly vo vedeckýc monografiách vydaných v domácich 

vydavateľstvách: 28 



 Vedecké práce v zahraničních časopisech: 23 

 Vedecké práce v domácich časopisech: 37  

 Skriptá a učebné texty: 10  

 Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 14  

 Redakčné a zostavovateľské práce: 8 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Citácií spolu:187, z toho: 

 Citácie v zahraničných publikáciách registrovaných v zahraničných 

databázach Web of  Science alebo SCOPUS: 46,  

 Citácie v domácich publikáciách: 82,  

 Citácie v zahraničných publikáciách: 103,  

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

Počet školených  doktorandov: 7 

Počet ukončených absolventov doktorandského štúdia: 2 

Mgr. Jagoda Sikora, PhD.; Mgr. Janusz Siwiorek, PhD. 

Téma inauguračnej prednášky „Človek a práca 4.0. - Sociálno-profesijná aktivácia sociálne vylúčených ľudí 

v kontexte sociálneho a technologického pokroku“ 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 

ktoré rozhodovali o návrhu na 

profesora 

Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. v 

Bratislave 

Návrh na vymenovanie za profesora v 

odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania 

Sociálna práca   

Kontaktná adresa u. Szpakow 47, Katowiec 40-540, Polsko 

e-mail: malgorzata.dobrowolska@polsl.pl, tel.: +48 501 702 606 

 

mailto:malgorzata.dobrowolska@polsl.pl

