
Profesijný CV                Príloha 

usmernenia 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly Monika Guľašová, rod. Guľašová, PhDr. , PhD. 

Dátum a miesto narodenia  1978 Prešov 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2009 – 2013 doktorandské štúdium v odbore všeobecná a experimentálna 

psychológia (PhD.) Inštitút psychológie FF PU v Prešove 

2008 rigorózna skúška (PhDr.) Inštitút psychológie FF PU v Prešove 

2003 – 2008 magisterské jednoodborové štúdium psychológie (Mgr.) 

Inštitút psychológie FF PU v Prešove 

2003 – 2006 bakalárske štúdium ošetrovateľstva (Bc.) FZaSP TU v Trnave 

2000 - 2002 diplomovaná všeobecná sestra 

Ďalšie vzdelávanie 2019 Lektorský výcvik PRIDE prípravy náhradného rodičovstva, Úsmev 

ako dar 

2010 odborné minimum Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline 

2010 certifikát Neurobiofeedback terapeuta, Slovenská asociácia pre 

biofeedback a neuroreguláciu, Rimavská Sobota 
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