MANUÁL K VÝKONU PRAXE PRE ŠTUDENTOV
BAKALÁRSKEHO (Bc.). a MAGISTERSKÉHO (Mgr.) ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
DENNÁ FORMA
akademický rok 2014/2015
VŠ Z a SP sv. Alžbety
V Bratislave
Všeobecné informácie
A) Bc. štúdium
Počas bakalárskeho denného štúdia odboru sociálna práca je študent povinný absolvovať
prax v celkovom rozsahu 140 vyučovacích hodín za akademický rok (t.j. 2 semestre). Študent
je povinný realizovať výkon Odbornej praxe na rozdielnych pracoviskách. Odborná prax je
povinnou súčasťou dennej formy štúdia sociálnej práce. Počas celého štúdia sociálnej práce
v bakalárskom stupni je poslucháč povinný absolvovať 3 x 140 hodín odbornej praxe
v nasledujúcich typoch zariadení.
Typy zariadení:





minimálne jedno rezidenciálne (semirezidenciálne) zariadenie
minimálne jedno ambulantné (nerezidenciálne) alebo terénne zariadenie
minimálne jedno štátne alebo verejné zariadenie
minimálne jedno mimovládne alebo súkromné zariadenie

Súčasťou odbornej praxe je v 1. a 2. ročníku (t.j. v 1. – 4. semestri) 20 hodín absolvovaných
prostredníctvom aktivít UPC (Univerzitného pastoračného centra Bl. Zdenky Schelingovej,
Nám. Slobody 3) – účasť na diskusných fórach, prednáškach, iných aktivitách.
Pohyblivou zložkou odbornej praxe (120 hodín) je dobrovoľnícka činnosť v sociálnych,
sociálno-zdravotníckych organizáciách (občianske združenia, nadácie, a pod.) v celkovom
počte 40 hodín počas akademického roka. Táto pohyblivá zložka dobrovoľníckej činnosti je
voliteľná.
Vysvetlenie: Študent, ktorý si nezvolí dobrovoľnícku časť praxe je povinný odpraxovať
v špecializovanom zariadení (so špeciálnym zameraním pre daný ročník) v plnom počte
hodín t.j. 120 hodín počas akademického roka. Ak si však študent zvolí dobrovoľnícku činnosť
odpraxuje v špecializovanom zariadení minimálne 80 hodín počas akademického roka.
B) Mgr. Štúdium
Počas magisterského denného štúdia odboru sociálna práca je študent povinný absolvovať
prax v celkovom rozsahu 120 hodín za akademický rok (t.j. 2 semestre) v 1. ročníku Mgr.
štúdia a 80 hodín v 2. ročníku Mgr. štúdia. Študent je povinný realizovať výkon Odbornej
praxe na rozdielnych pracoviskách. Odborná prax je povinnou súčasťou dennej formy štúdia
sociálnej práce. Počas celého štúdia sociálnej práce v magisterskom stupni štúdia je
poslucháč povinný absolvovať 120 + 80 hodín odbornej praxe v nasledujúcich typoch
zariadení (rezidenciálne /semirezidenciálne/, ambulantné /nerezidenciálne/, štátne alebo
verejné a mimovládne alebo súkromné zariadenie).

C) Úvod a záver praxe
Neoddeliteľnou súčasťou predmetu „Odborná prax“ v bakalárskom i magisterskom stupni
sú:
Predpraxový seminár slúži na predstavenie zamerania, cieľa a aktivít, ktoré má študent na
odbornej praxi vykonať, vybavenie administratívnych úkonov spojených s odbornou praxou,
školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, oboznámení o etických princípoch
a štandardoch pri výkone odbornej praxe. (Trvanie seminára 1 hodina, prebehne na začiatku
zimného semestra).
Popraxový seminár slúži na prezentáciu praxe, poskytnutie informácií o praxovom
pracovisku ostatným študentom zúčastneným na seminári a uzatvoreniu administratívnych
úkonov spojených s odbornou praxou a hodnotením. Prezentácia a písomná kauzálna štúdia
sú súčasťou klasifikácie a sú povinné pre všetkých študentov.
Úvod ku popraxovému semináru, príprave kauzálnej štúdie ako aj príprave záverečnej
prezentácie bude na začiatku letného semestra – v rozsahu 2 hodiny.
Popraxový seminár konkrétneho typu praxe vedú rôzni pedagógovia, ktorí sú zároveň
metodikmi a koordinátormi odbornej praxe pre jednotlivé ročníky SP.
Odborná prax – popis
Odborná prax – prvý ročník Bc. štúdia
140 hodín + 3 hodiny popraxový seminár
(študent si môže/ale nemusí zvoliť tzv. dobrovoľnícku činnosť v ktorej bude pôsobiť 40
hodín počas akademického roka /z celkovo 120 predpísaných + 20 hodín v UPC/ a to výlučne
pre organizáciu so sociálno-zdravotníckym zameraním na sociálnu prácu, sociálne služby
a sociálne poradenstvo)
Predpokladom zapísania Odbornej praxe je absolvovanie predmetu „Teórie sociálnej práce“.

Anotácia odbornej praxe: Zážitková prax
Nosnou témou zážitkovej odbornej praxe je nadviazanie „vzťahu“ s klientom –
zamerať sa na klienta jednotlivca, rodinu, alebo komunitu v rámci analýzy a identifikácie jeho
sociálneho prostredia, potrieb a možností intervencie. Počas „zážitkovej“ odbornej praxe by
si mal študent osvojiť postupy a metódy využívané pri práci prvého kontaktu s klientom
vrátane administratívnych postupov, ako aj metódy a postupy využívané počas terapií,
komunitnej a terénnej sociálnej práci. Dôležité je, aby sa študent počas výkonu praxe
dostatočne oboznámil s internými predpismi, pracovnou náplňou a pracovnými postupmi
zariadenia, alebo organizácie, kde bude prax absolvovať. „Zážitková“ forma odbornej praxe
je pre študentov dôležitá najmä z hľadiska získavania nevyhnutnej skúsenosti s konkrétnou
sociálnou prácou s klientom, rodinou, alebo komunitou, kde sa budú mať možnosť stretnúť
s rôznou kauzalitou jednotlivých prípadov a osvoja si vedomosti a zručnosti ( metódy,
postupy, zásady) používané v praxi, na ktorých môžu „stavať“, nielen vo vyšších ročníkoch
štúdia, ale aj vo svojom profesijnom živote.

1. možnosť: Pozorovacia činnosť
Cieľom odbornej praxe je pozorovanie klientov v sociálnom prostredí, identifikácia metód
sociálnej práce pri práci s klientom, identifikácia prvkov, rizikových/ protektívnych faktorov
prostredia, analýza interakcií a javovo medzi klientom a sociálnym pracovníkom, a pod.
2. možnosť: Sociálna práca s jednotlivcom, rodinou, skupinou/komunitou.
Cieľom odbornej praxe je identifikácia a analýza používaných metód sociálnej práce pri práci
s klientom, jednotlivcom, rodinou alebo skupinou/komunitou v sociálnej organizácii alebo
v teréne pod supervíziou.
Aktivita v 1. možnosti:
-

-

oboznámenie sa s internými predpismi zariadenia
oboznámenie sa s režimom práce a pracovnými postupmi ( pracovná náplň )
nadviazanie vzťahu s klientom
získavanie kauzistických informácií ohľadom klientov
konkrétna práca s klientmi zariadenia, asistencia počas terapií, výchovno-vzdelávacieho
procesu, terénnej práce, a pod.
oboznámenie sa s diagnostickými metódami a postupmi
oboznámenie sa s poradenským procesom a postupmi
oboznámenie sa s odbornou dokumentáciou
spoluúčasť na komunitných sedeniach (v prípade zariadení komunitného typu)

Aktivita v 2. možnosti:
A. Pozorovanie práce s klientom, rodinou, skupinou/komunitou
- príprava na pozorovanie
- vlastné pozorovanie
- hodnotenie a analýza uskutočneného pozorovania
B. Aktívna práca s klientom, rodinou, skupinou/komunitou
- príprava na prácu
- vlastná aktívna práca s klientom, rodinou, skupinou/komunitou pod supervíziou
- analýza a hodnotenie práce s klientom, rodinou, skupinou/komunitou
- vypracovanie prípadovej štúdie, sociálnej diagnózy klienta, rodiny, skupiny/komunity

Odborná prax – druhý ročník Bc. štúdia
140 hodín + 3 hodín popraxový seminár
(študent si môže/ale nemusí zvoliť tzv. dobrovoľnícku činnosť v ktorej bude pôsobiť 40
hodín počas akademického roka /z celkovo 120 predpísaných + 20 hodín v UPC/ a to výlučne
pre organizáciu so sociálno-zdravotníckym zameraním na sociálnu prácu, sociálne služby
a sociálne poradenstvo)
Predpokladom zapísania Odbornej praxe je absolvovanie predmetu „Teória a základy
sociálnej práce“ a „SPV komunikácia a asertivita“.
Ľudia z marginalizovaných skupín obyvateľstva ako napr. ľudia bez domova, Rómovia alebo ľudia
s postihnutím, či chronickými napr. infekčnými ochoreniami ako je napr. HIV, majú rovnaké práva a
potreby ako ostatní. Pre sociálneho pracovníka je dôležité poznať ich špecifiká, potreby, porozumieť
sociálnej, duchovnej a psychickej stránke ich problémov a rešpektovanie ich individuálnych osobitostí
pri práci s nimi. Nevyhnutnou výbavou sociálneho pracovníka je sociálny cit, dodržiavanie etiky,
schopnosť empatie a aktívne počúvanie.

Cieľ:
1. možnosť: Sociálna práca s marginalizovanými a stigmatizovanými jednotlivcami a
skupinami.
Cieľom odbornej praxe je identifikácia a analýza používaných metód sociálnej práce pri práci
s klientom, jednotlivcom, alebo skupinou klientov žijúcich na okraji spoločnosti t.j.
marginalizovaných a/alebo stigmatizovaných (napr. ľudia žijúci s HIV, príslušníci menšín,
postihnuté deti ev. rodiny s postihnutým členom, rodiny so zomierajúcim členom, a pod.)
pod supervíziou.
2. možnosť: Zážitková prax tzv. pozorovacia činnosť
Cieľom odbornej praxe je pozorovanie klientov v sociálnom prostredí, identifikácia metód
sociálnej práce pri práci s klientom, identifikácia prvkov, rizikových/ protektívnych faktorov
prostredia, analýza interakcií a javovo medzi klientom a sociálnym pracovníkom, a pod. (túto
formu si môže študent zvoliť ak ju neabsolvoval v 1. ročníku, resp. v akad. roku 2013/2014)
Aktivita v 1. možnosti:
A. Pozorovanie práce s marginalizovaným a/alebo stigmatizovaným klientom, skupinou
- príprava na pozorovanie
- vlastné pozorovanie
- hodnotenie a analýza uskutočneného pozorovania

B. Aktívna práca s marginalizovaným a/alebo stigmatizovaným klientom, skupinou
- príprava na prácu
- vlastná aktívna práca s klientom, rodinou, skupinou/komunitou pod supervíziou
- analýza a hodnotenie práce s klientom, rodinou, skupinou/komunitou
- vypracovanie prípadovej štúdie, sociálnej diagnózy klienta, rodiny, skupiny/komunity
Aktivita v 2. možnosti:
-

oboznámenie sa s internými predpismi a dokumentmi príslušného
zariadenia/organizácie

-

oboznámenie sa s organizáciou a vnútorným poriadkom, pracovnými postupmi a aktivitami
zariadenia

-

nadviazanie vzťahu s klientom
získavanie kauzistických informácií ohľadom klientov
konkrétna práca s klientmi zariadenia, asistencia počas terapií, výchovno-vzdelávacieho
procesu, terénnej práce, a pod.
oboznámenie sa s diagnostickými metódami a postupmi
spoluúčasť na komunitných sedeniach (v prípade zariadení komunitného typu)

-

spoluúčasť na aktivitách a chode daného zariadenia
študent musí byť nápomocný a aktívny v prípade potreby

Odborná prax – tretí ročník Bc. štúdia
140 hodín + 3 hodín popraxový seminár
(študent si môže/ale nemusí zvoliť tzv. dobrovoľnícku činnosť v ktorej bude pôsobiť 40
hodín počas akademického roka z celkovo 140 predpísaných hodín a to výlučne pre
organizáciu so sociálno-zdravotníckym zameraním na sociálnu prácu, sociálne služby
a sociálne poradenstvo)
Predpokladom zapísania Odbornej praxe je absolvovanie predmetu „Kazuistický seminár“ a
„Teória a základy Sociálnej práce“.
Cieľ:
1. možnosť: Odborná prax so zameraním na administráciu poskytovania sociálnych služieb
Cieľom odbornej praxe je osvojenie si profilu organizácie, vedomostí, zručností a kompetencií
vyžadovaných v type organizácie, v ktorej študent absolvuje odbornú prax.

2. možnosť: Manažment v sociálne práci
Cieľom odbornej praxe je naučiť sa manažérskym zručnostiam a riadeniu v sociálnej práci.
Absolvent praxe by mal získať prehľad o formách a obsahu riadiacej práce sociálnej
organizácie, o uplatňovaní jednotlivých princípov, prístupov a funkciách riadenia

Aktivita v 1. možnosti:
A. Pozorovanie práce v administrácii a poskytovaní sociálnych služieb
- príprava na pozorovanie
- vlastné pozorovanie práce pracovníkov organizácie
- hodnotenie a analýza uskutočneného pozorovania
B. Aktívna práca v administrácii a poskytovaní sociálnych služieb
- dôkladne oboznámenie sa s potrebnými a dostupnými dokumentmi, tlačivami a formulármi,
používanými na danom pracovisku
- prehĺbenie si vedomostí v danej oblasti štúdiom potrebnej legislatívy, organizačných smerníc
a vnútorných predpisov organizácie
- podľa charakteru pracoviska a interných možností (pravidiel) je študent postupne nápomocný
pracovníkom organizácie
- aktívne sa podieľanie na riešení potrieb a vybavovaní stránok (klientov) organizácie
- v prípade potreby sa študent podieľa aj na príprave a vypracovaní náležitých dokumentov pre
organizáciu
Aktivita v 2. možnosti:

- pozorovanie manažéra v sociálnej oblasti
- spoznať štýly a spôsoby riadenia sociálnej organizácie
Uvedené aktivity možno prezentovať zároveň ako chronológiu vedomostného a kompetenčného
postupu študenta počas výkonu odbornej praxe.

Odborná prax – prvý ročník Mgr. štúdia
120 hodín + 3 hodín popraxový seminár
(študent si môže/ale nemusí zvoliť tzv. dobrovoľnícku činnosť v ktorej bude pôsobiť 40
hodín počas akademického roka z celkovo 120 predpísaných hodín a to výlučne pre
organizáciu so sociálno-zdravotníckym zameraním na sociálnu prácu, sociálne služby
a sociálne poradenstvo)
Predpokladom zapísania Odbornej praxe je absolvovanie predmetu „Aplikovaná sociálna
politika“ a „SPV – poradenstvo, poradenské zručnosti“.
Cieľ:
1. možnosť: odborná prax v špecializovaných zariadeniach podľa platnej legislatívy
-

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

-

V špecializovanom zariadení (§ 39 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.) sa
poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je
najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza
multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, a pod.

-

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
- špeciálne výchovné zariadenia,
a) diagnostické centrum,
b) reedukačné centrum,
c) liečebno – výchovné sanatóriu.

- zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Odborná prax – druhý ročník Mgr. štúdia
80 hodín + 3 hodín popraxový seminár
(študent si môže/ale nemusí zvoliť tzv. dobrovoľnícku činnosť v ktorej bude pôsobiť 40 hodín počas
akademického roka z celkovo 80 predpísaných hodín a to výlučne pre organizáciu so sociálnozdravotníckym zameraním na sociálnu prácu, sociálne služby a sociálne poradenstvo)
Predpokladom zapísania Odbornej praxe je absolvovanie predmetu „Základy aplikovanej

štatistiky“ a „Manažment v sociálnej práci“ a „SPV - supervízia“.
Cieľ: Cieľom odbornej praxe je, aby sa študent prenikol čo možno najhlbšie do súčasnej
problematiky a známej problematiky témy a oblasti sociálnej práce, ktorú bude spracovávať
v magisterskej diplomovej práci.
Aktivita:

Praxové pracovisko odbornej praxe ako miesto výkonu si študent vyberá v súlade s témou
diplomovej práce, ktorú si zvolil!

Organizačné pokyny pre Odbornú prax
ŠTUDENT:
1. Študent si vyberie vhodné pracovisko odbornej praxe pre daný typ praxe sám,
prípadne môže využiť ponuku praxových pracovísk, ktorá je katedrových metodikov
odborných praxí na Ústave sociálnej práce - dennej forme VŠ ZaSP sv. Alžbety,
prípadne na web stránke venovej odborným praxiach pod katedrou dennej formy
štúdia SP.
2. Pred nástupom na prax každý študent nahlási praxové pracovisko a meno
supervízora praxe (vedúceho tzv. tútora), metodikovi odbornej praxe pre svoj ročník,
u ktorého si zapísal Odbornú prax (Akceptačný list – viď na stránke katedry).
Súčasťou úvodnej dokumentácie je aj Vyhlásenie o mlčanlivosti – k stiahnutiu tiež na
web stránke katedry.
3. Študent obdrží na predpraxovom seminári ďalšie inštrukcie k úspešnému
a efektívnemu absolvovaniu odbornej praxe.
4. Študent je povinný na popraxový seminár priniesť podpísané supervízorom (vedúcim)
odbornej praxe potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe – súčasť indexu z odbornej
praxe, ktorý študent dostane v priebehu zimného semestra.
5. Študent sa zapíše na termín popraxového seminára pre daný ročník a typ praxe
prostredníctvom lídra skupiny, ktorému termíny oznámi v letnom semestri metodik
odbornej praxe.
6. V prípade potreby sprievodného listu pre praxové pracovisko od Ústavu sociálnej
práce – dennej formy štúdia VŠ ZaSP sv. Alžbety si ho študent vyzdvihne individuálne
u pedagóga/metodika odbornej praxe v čase jeho konzultačných hodín (vypísaných
na web stránke katedry), ktorý mu požadovanú žiadosť pripraví.
Hodnotenie študenta na popraxovom seminári
Účasť študenta na popraxovom seminári:
 musí mať absolvovanú odbornú prax a splnené prerekvizity k jednotlivým praxiam
 byť zapísaný na termín popraxového seminára pre daný typ praxe
 mať so sebou vyplnené potvrdenie o absolvovaní praxe od praxového pracoviska
 výkaz o štúdiu na vysokej škole (index)
Pedagóg praxe hodnotí:
 ústnu a písomnú prezentáciu praxe
 prezentáciu v programe Power-point.
Prezentácia z „Odbornej praxe I“:
 prezentácia v programe Power-point
 minimálne 4, maximálne 10 slideov
 prezentácia by mala obsahovať okrem opisu zariadenia a jeho predstavenia
študentov názor, postrehy na situácie, s ktorými sa počas praxe stretol a hľadanie
a navrhovanie riešení na ich zlepšenie
 prezentovanie dosiahnutých cieľov praxových celkov
 prezentácia by mala obsahovať zoznam literatúry, s ktorou študent počas výkonu
odbornej praxe pracoval



prezentáciu v programe Power-point študent odovzdáva priamo na popraxovom
seminári v e-podobe. Každá prezentácia v Power-pointe musí byť pomenovaná
nasledovne: priezvisko_prax1_bc.ppt alebo priezvisko_prax1_mgr.ppt

ZNALOSTI, KTORÉ SI ŠTUDENT MÁ OSVOJIŤ POČAS ODBORNEJ PRAXE V JEDNOTLIVÝCH
OBLASTIACH môžu pri ZÁVEREČNOM HODNOTENÍ (v prípade ak nebude možné uzatvoriť
definitívnu známku na základe kauzálnej práce a záverečnej popraxovej prezentácie) byť
preverené aj otázkami z teoretických znalostí v nasledovných oblastiach:
Rozbor sociálneho prostredia a práca prvého kontaktu s klientom – 1. ročník
Cieľom praxového celku Rozbor sociálneho prostredia je vedieť identifikovať a analyzovať
sociálne prostredie, v ktorom sa daná organizácia nachádza z hľadiska demografického,
ekonomického a sociálneho. Cieľom praxového celku Práca prvého kontaktu s klientom je
realizácia prvého kontaktu s klientom s uplatnením administratívnych postupov spojených
s prvým kontaktom, následne si osvojiť postupy a metódy pri práci prvého kontaktu
s klientom v sociálnej práci.
Rozbor sociálneho prostredia a práce s marginalizovaným a/alebo stigmatizovaným
jednotlivcom a/alebo komunitou – 2. Ročník
Cieľom praxového celku Práca s marginalizovanými a stigmatizovanými klientami je vedieť
identifikovať marginalizovaného klienta, poznať rizikové faktory pre marginalizáciu, základné
princípy a rozdiely práce s marginalizovaným a stigmatizovaným klientom. Osvojiť si metódy
a multidisciplinárny prístup s klientom sociálnej práce zo stigamtizáciou a prvkami
marginalizácie. Študent my mal poznať literatúru, základné právne normy, organizácie
zaoberajúce sa touto problematikou v SK a v EÚ.
Administratíva a riadenie v SP – 3. ročník
Cieľom praxového celku Administratíva a riadenie v SP je naučiť sa jednotlivé
administratívne postupy používané v štátnych a neštátnych zariadeniach v oblasti sociálnej
práce a sociálnej politiky. Zhodnotiť použiteľnosť a úspešnosť/neúspešnosť prijatých zákonov
a opatrení v praxi, spoznať štýly riadenia v organizáciách pôsobiacich v oblasti sociálnej práce
a sociálnej politiky, analyzovať, hodnotiť a vyskúšať si ich.
Uplatňovanie sociálnej politiky a špecializovaná prax – 4. ročník
Cieľom praxového celku Uplatňovanie sociálnej politiky na Slovensku je spoznať spôsoby,
oblasti, možnosti a medze uplatňovania celoštátne prijatých princípov, zákonov, vyhlášok a
nariadení na úrovni regiónu. Analýza uplatňovania sociálnej politiky na úrovni miestnej,
regionálnej a štátnej.
Odborná prax – 5. Ročník: Cieľom popraxového celku je aplikácia získaných teoretických
skúseností v praxi. Možnosť poukázania na nesúlad teórie a praxe s návrhmi riešenia.
Prezentácia nadobudnutej praktickej zručnosti ako aj teoretického spracovania
prostredníctvom štatistických dát.

Dôležité terminologické pojmy:
- rámcová zmluva - zmluva, ktorá umožňuje výkon odbornej praxe pre určitý počet
študentov, ktorý je bližšie definovaný v profile pracoviska; uzatvárajú ju štatutárni
zástupcovia zastupujúci rektora na ÚSP-DF VŠSA tj. Prof. Grey alebo doc. Šuvada,
- profil pracoviska - základná charakteristika pracoviska vypracovaná pracoviskom, ktorá
slúži pre vytvorenie obrazu o charaktere klientely, činnosti a ponuke toho, čo sa študent
môže na pracovisku naučiť, resp. v ktorých oblastiach môže získavať zručnosti a
kompetencie, profily pracovísk sú zverejnené na webovej stránke ÚSP-DF VŠSA,
- akceptačný list - vyjadrenie súhlasu pracoviska, že konkrétny študent, ktorý si vybral dané
pracovisko a dohodol sa na základnom rámci toho, čo bude očakávané od neho a čo sám
študent očakáva, podpisuje v zmluve definovaný zástupca pracoviska (sprievodca praxe) a
študent, prehlásenie mlčanlivosti - vyhlásenie študenta o dodržiavaní povinnosti
mlčanlivosti vo veci, o ktorej sa dozvedel počas výkonu odbornej praxe alebo v súvislosti s
ňou, a ktoré sa tejto povinnosti týkajú, prehlásenie o mlčanlivosti je k dispozícii na stiahnutie
na webovej stránke ÚSP-DF VŠSA,
- denník z praxe - spracovaná informácia o priebehu odbornej praxe, ktorá obsahuje
základný popis vykonanej činnosti, získaných skúseností a sebareflexiu študenta, tlačivo
denník z praxe je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke ÚSP-DF VŠSA.
Metodici odbornej praxe
Kontaktné informácie
Metodik odbornej praxe pre prvý ročník Bc. štúdia:
Mgr. Dionýz Ordódy
Email: dinozo44@gmail.com
Telefón: +421908187092
Metodik odbornej praxe pre druhý ročník Bc. štúdia:
Mgr. Stanislav Špánik, PhD
Email: stanislav.spanik@gmail.com
Metodik odbornej praxe pre tretí ročník Bc. štúdia:
PhDr. et Mgr. Art. Róbert Kováč, PhD
Email: 1.robertkovac@gmail.com
Telefón: 0908529931
Metodik odbornej praxe pre prvý a druhý ročník Mgr. štúdia:
PhDr. Nataša Bujdová, PhD
Email: natasabujdova@gmail.com
Telefón: 0902469751

