
Profil absolventa študijného odboru sociálna práca – 3. st. štúdia (PhD.) 

 

Profil absolventa študijného programu sociálna práca v PhD. stupni štúdia je v súlade s 

misiou a víziou VŠ ZSP sv. Alžbety a jej poslaním. Upravuje sa v súlade s dokumentom 

„Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠ ZSP“ (Druhá kapitola, Článok 

1, str. 19-20; VS 3.2.f.2, str. 106) 

Študijný program Sociálna práca je založený na interdisciplinárnej aplikácii poznatkov z 

oblasti sociálnych vied, a východiskových poznatkov z disciplín: filozofických, etických, 

sociologických, antropologických, aby absolvent štúdia bol vybavený potrebnými teoreticko-

odbornými znalosťami pre čo najlepšie zvládnutie koncepčnej, analytickej, riadiacej, evaluačnej 

a výskumnej činnosti v sociálnej práci na Slovensku, ako aj v krajinách rozvojového sveta. 

Program je smerovaný k štandardnej príprave riadiacich a výskumných sociálnych pracovníkov.  

Ponúka taktiež možnosť implementovať najnovšie poznatky zo sociálnej práce, misijnej 

a rozvojovej oblasti v praxi. Sociálna práca ako študijný odbor reaguje, akceptuje a v globálnosti 

v sebe zahŕňa vzdelávacie štandardy sociálnej práce, ktoré vypracovalo a schválilo Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci SR. 

           Absolvent doktorandského štúdia dennej a externej formy odboru Sociálna práca, št. 

programu Sociálna práca, podľa odporúčania školiteľa môže mať v rámci študijnej časti 

absolvované tieto predmety, vymedzujúce nosné témy jadra znalostí študijného odboru Sociálna 

práca: Úvod do doktorandského štúdia, Vedecké poznanie, teória vedy a teória sociálnej práce, 

Vybrané metódy sociálnej práce, Metodológia sociálnej práce(kvalitatívne metódy), 

Metodológia sociálnej práce (kvantitatívne metódy), Výskumné metódy a spracovanie dát, 

Manažment sociálnych organizácií, Európska sociálna politika, ľudské práva a sociálna práca. 

Študijný program Sociálna práca v 3. stupni štúdia obsahuje aj špecifické jednotky, ktoré sú 

zamerané na dotváranie profilu absolventa, ako sú Sociálne kolízie súčasnej rodiny, Sociálno-

ekonomické problémy rodín v súčasnej spoločnosti, Súčasné trendy rozvojovej spolupráce, 

Sociálna práca s migrantmi a migračná politika, Výchova a vzdelávanie mládeže z málo 

podnetného prostredia, Teória komunitného rozvoja, Sociálno –zdravotná starostlivosť o osoby 

so zdravotným postihnutím, Sociálna práca a kvalita života seniorov, Aplikovaná sociálna 

patológia v sociálnej práci, Charitatívna a misijná práca, humanitárna pomoc ako súčasť 

sociálnej práce, Aplikovaná etika v sociálnej práci a Marginalizované sociálne skupiny ako 

predmet sociálnej práce. 

V rámci vedeckej časti študent absolvuje predmet Metodológia sociálnej práce 

(kvalitatívne i kvantitatívne metódy) a Výskumné metódy a spracovanie dát a pod vedením 

školiteľa uskutoční empirický výskum v zvolenej problematike, zapojí sa do riešenia grantovej 



vedecko-výskumnej úlohy na katedre sociálnej práce alebo na iných katedrách VŠZSP sv. 

Alžbety, zapojí sa do publikačnej činnosti a príjme aktívnu účasť na vedeckých konferenciách 

a seminároch. 

Absolvent študijného programu Sociálna práca: 

- vie realizovať výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zo študijného odboru 

Sociálna práca a príbuzných odborov, 

- ovláda zásady vedeckej práce, metodológiu výskumu a vedecké formulovanie výskumného 

problému, 

- ovláda využívanie moderných informačných technológií, 

- ovláda metódy štatistickej analýzy, 

- pozná právne aspekty sociálneho výskumu, ako aj etické a spoločenské stránky vedeckej práce, 

- ovláda prezentáciu výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme, 

- presadzuje rozvoj študijného odboru Sociálna práca a jeho prínos pre prax, 

- po zrealizovaní výskumu vie na základe svojich zistení navrhnúť ďalšie smerovanie vo 

výskume v uvedenej oblasti, aby tak podporoval rozvoj poznatkovej základne Sociálnej práce 

ako vednej disciplíny 

          Absolvent študijného programu Sociálna práca vychádza z hodnôt kresťanského 

humanizmu a najnovších vedeckých poznatkov v odbore. Je schopný podľa moderných 

prístupov a metód posudzovať a diagnostikovať situáciu a problémy núdznych , zakladať, riadiť 

a koordinovať sociálne a charitatívne projekty, získa zručnosti pri tvorbe grantových projektov, 

bude pripravený na adekvátnu adaptáciu na lokálne kultúrno-sociálne prostredie. Je vedený k 

systematickému a efektívnemu poskytovaniu pomoci ľuďom v núdzi a rizikovým skupinám v 

oblastiach či už komunitného rozvoja, výchovnovzdelávacej činnosti, ako aj základnej 

zdravotníckej pomoci. Má dobré znalosti a zručnosti, aby dokázal samostatne viesť tím 

spolupracovníkov a vykonávať činnosti spojené s plánovaním a koordináciou poskytovanej 

pomoci. Je schopný kriticky myslieť a operatívne analyzovať možné situácie. Dokáže samostatne 

navrhnúť, uskutočniť, viesť, prípadne koordinovať vedeckovýskumnú činnosť v sociálnej, 

problematike. Absolvent sa oboznámi so súčasnými teóriami a metódami používanými 

v sociálnej práci. 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa: 

- znalosť východísk sociálnej práce (sociálne, ekonomické, politické, antropologické, dejinné), 

- zakladanie sociálnych projektov, 

- písanie grantových projektov, 

- aplikácia medzikultúrnej integrácie a etických princípov do praxe, 

- identifikovať sociálnu patológiu v lokálnych podmienkach, 



- schopnosť aplikovať vedecké metódy výskumu a vývoja. 

Vo vedeckej oblasti si absolvent osvojí: 

- zásady vedeckej práce, 

- vedecké formulovanie problémov, 

- prepojenie vedeckého výskumu s praxou, 

- etické, spoločenské a právne aspekty vedeckej práce, 

- prezentáciu vedeckovýskumných výsledkov, 

- schopnosť zabezpečenia rozvoja študijného odboru a jeho prínosu pre prax. 

Absolvent doktorandského štúdia môže samostatne poskytovať a organizovať: 

- zakladanie sociálnych projektov,  

- plánovanie, organizovanie a kontrolu sociálnych projektov, 

- úkony spojené so sociálnou prevenciou na Slovensku i v lokálnych podmienkach projektov 

rozvojových krajín, 

- výchovu a vzdelávanie detí a mládeže z málo podnetného sociálneho prostredia, 

- výskumnú činnosť v oblasti sociálnej práce, 

- evaluáciu sociálnych projektov. 

          Absolvent je tiež schopný vykonávať analýzu sociálnej situácie, diagnostiku, prijímať 

opatrenia na riešenie otázok sociálnej núdze a nerovnosti a aktívne sa podieľať na výskume v 

sociálnej práci. Cieľom programu je edukácia vrcholných vedeckých, odborných a tvorivých 

pracovníkov pre oblasť sociálnej práce v sociálne málopodnetnom, marginalizovanom alebo 

vylúčenom prostredí cieľových skupín a komunít na Slovensku, ako aj v kontexte miestnych 

kultúr rozvojového sveta. 

 

Uplatniteľnosť absolventa 

 

Absolventi študijného programu Sociálna práca v doktorandskom stupni sa uplatnia ako 

vedúci a výskumní pracovníci v inštitúciách sociálnej práce, misijnej a rozvojovej spolupráce 

doma i vo svete. Nájdu tiež uplatnenie ako riadiaci pracovníci v inštitúciách štátnej správy 

(Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR, Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR), samosprávy, v zariadeniach migračného úradu, v medzinárodných 

inštitúciách, ale tiež ako lektori vo vzdelávacích organizáciách orientovaných na humanitárny 

a sociálny rozvoj. Absolventi tohto študijného programu sa uplatnia tiež ako manažéri v 

sociálnej ekonomike, v mimovládnych a cirkevných organizáciách, v riadiacich a kontrolných 

inštitúciách, ale aj v medzinárodných rozvojových projektoch. Osobitné uplatnenie nájdu v 

riadiacich centrách inštitúcií komunitného rozvoja. Môžu sa uplatniť aj pri zakladaní vlastných 



občianskych združení, sociálnych, charitatívnych a rozvojových organizácií. 

           Program štúdia je zameraný na získanie poznatkov založených na súčasnom stave 

poznania a najmä vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a 

samostatnej tvorivej činnosti v oblasti sociálnej práce. Študijný program sa orientuje najmä na 

teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu sociálnej práce so zameraním na problémy 

súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., 

kvalitou života a prevenciou sociálno-patologických javov, atď. Cieľom je výchova špičkových 

vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe štátnej sociálnej politiky, 

získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní činností s dopadom na administratívu, 

legislatívu s možným dopadom na kvalitu života. 

          Absolventi budú odborne pripravení do oblasti expertíznej činnosti, populačnej 

analýzy a príčin jeho zmien, vedecko-výskumnej činnosti, a pod. Ich uplatnenie je možné v 

pozíciách ako : 

manažér sociálnych služieb a manažér projektov sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 

pracovník výskumu zameraného na oblasť sociálnej práce, vedúci pracovník špeciálnych 

zariadení a inštitúcií vykonávajúcich činností súvisiacich so sociálnou pomocou a sociálnym 

zabezpečením, sociálny poradca, terapeut, odborník pre komplexnú sociálnu prácu s rodinou, 

ako ochranca ľudských práv atď. 

Konkrétne uplatnenie vo vybraných subjektoch v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny : 

- orgány samosprávy a štátnej správy vrátane dotknutých ministerstiev, 

- výskumné ústavy so zameraním na riešenie výskumných problémov v oblasti 

sociálnych problémov, 

- inštitúcie poskytujúce sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a sociálnu terapiu, 

- univerzity, ostatné vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie, 

- zariadenia poskytujúce sociálne služby, 

- nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, dobrovoľnícke organizácie a ďalšie 

mimovládne organizácie, 

- zariadenia na pomoc žiadateľov o azyl a pod. 

- pôsobenie v oblasti sprostredkovania a poradenstva pre trh práce, 

- v penitenciárnej a postpenitenciárnej práci, v restoratívnej justícii, v probácii a v 

mediácii, v sociálnej práci s odsúdenými osobami. 

         Absolventi doktorandského štúdia v odbore sociálnej práce môžu pôsobiť v súlade s 

novým zákonom č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých 

odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Predpokladá sa pôsobenie sociálneho pracovníka ako garanta alebo lektora špecializačného 



vzdelávacieho programu alebo garanta vzdelávacieho programu, ak získal vysokoškolské 

vzdelanie tretieho stupňa v odbore, ktorého sa špecializačný vzdelávací program alebo 

vzdelávací program týka. 

 


