
Profil absolventa študijného programu psychológia  – 1. stupeň (bakalársky) 
 

 

Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon 

povolania psychológie v rozsahu bakalára psychológie a po absolvovaní príslušných podmienok môže 

samostatne pracovať v štátnom i súkromnom sektore v oblasti charitatívnej, misijnej, priemyselnej 

a podnikateľskej, v štátnej správe a samospráve v rozsahu bakalára psychológie určenom legislatívnymi 

normami pre kvalifikačný stupeň bakalára v Slovenskej republike. 

 

Úroveň študentov a absolventov študijného programu 

 

     Úroveň študentov a absolventov psychológie bude zodpovedať spoločenským, vedecko-pedagogickým 

a odborným požiadavkám vtedy, ak sa uplatnia na psychologických pracoviskách v rozsahu bakalára 

psychológie, pri vykonávaní administrácie niektorých psychologických diagnostických metód v rozsahu 

bakalára psychológie určenom legislatívnymi normami pre kvalifikačný stupeň bakalára v Slovenskej 

republike a taktiež v oblasti vedeckých činností, v oblastiach národohospodárskeho a spoločenského života 

okrem iného aj vo vedúcich alebo riadiacich funkciách po splnení príslušných podmienok. 

     Jedným z kritérií morálneho a profesionálneho profilu absolventov bude zabezpečiť to, že so všetkými 

informáciami údajmi a výsledkami, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom profesie psychológa sa 

bude narábať diskrétne, eticky a humánne, že psychológia nebude používaná a zneužívaná ľuďmi bez 

psychologického vzdelania, že sa budú rozvíjať všetky humánne a etické princípy a zásady psychológie. 

     O úrovni študentov a absolventov študijného programu nasvedčuje profesný profil a rámcové štandardy 

vedomostí, zručností a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia 

Štandardy vedomostí: mať primerané vedomosti z programovaných psychologických disciplín, ovládať ich 

teóriu, zásady a aplikačné humánne postupy a štandardy, disponovať informáciami a poznatkami z iných 

vedných disciplín ako napríklad biológia, fyziológia, informatika, štatistika a iné a ovládať cudzie jazyky. 

Štandardy zručností a spôsobilostí: v prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude 

vykonávať prácu magistra psychológie. Bude vykonávať činnosti v psychologickej starostlivosti v rozsahu 

bakalára psychológie, teda v humánnej psychologickej starostlivosti o človeka vo všetkých oblastiach jeho 

života, bude ovládať základné poznatky a princípy zo psychologickej diagnostiky, bude schopný 

administrovať vybrané psychologické diagnostické metódy, interpretovať získané výsledky pod supervíziou 

magistra psychológie, vykonávať činnosti v súvislosti s uplatňovaním jednotlivých psychologických 

disciplín (napríklad pri psychoterapii, v štátnej správe, v podnikovej sfére a pod.) v rozsahu kvalifikácie 

bakalára psychológie, monitorovať problematiku psychologických vied, vedieť zabezpečiť psychologické 

individuálne a skupinové poradenstvo v celej komplexnosti v rozsahu kvalifikácie bakalára psychológie, 

zvládnuť základné poznatky, oblasti, metódy, techniky a postupy vedeckej práce ako napríklad (mať 

základné poznatky v oblasti vedecko-výskumnej, vedieť diferencovať základný a aplikovaný výskum, 

poznať vedecké psychologické smery, pracoviská a vedecké školy, poznať základné princípy metodológie 



vedeckovýskumného procesu), vedieť pracovať s modernými informačnými technológiami, zabraňovať 

zneužívanie psychológie na protihumánne účely. 

Štandardy osobnosti psychológa: v prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude 

vykonávať prácu magistra psychológie. Absolvent bakalárskeho štúdia bude schopný cieľavedome, rozvážne 

a najmä humánne a eticky konať, aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi, byť schopný 

niesť zodpovednosť, samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy a zároveň vedieť pracovať 

v tíme, byť schopný komunikovať na profesionálnej úrovni, získavať informácie z odboru, formovať svoju 

osobnosť k empatii, etike a humánnosti, kontinuálne vzdelávať seba a iných, zaujímať sa o vývoj svojho 

odboru štúdiom odbornej literatúry a podieľať sa na jeho etickom a humánnom rozvoji tvorivou činnosťou, 

etická hodnotová orientácia (pohnútky, potreby, motívy, postoje a pod.), rozvíjať a uplatňovať pozitívne črty 

svojej osobnostnej typológie, prehlbovať v sebe sociálne cítenie, vyvinúť maximálne úsilie byť príkladnou 

osobnosťou (pozitívne vplývať na okolie, formovať prostredie vhodnou vyrovnanosťou, sebadôverou, 

vhodnou kompenzáciou), usilovať sa neustále zvyšovať odborný rast a kvalifikáciu u seba a svojich 

spolupracovníkov, vyvinúť maximálne úsilie o súladné medziľudské a pracovné vzťahy 

 
      

Profesný profil a rámcové štandardy vedomostí, zručností a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia: 

 

Štandardy vedomostí: 

• Mať primerané vedomosti zo psychologických disciplín programovaných v celom bakalárskom 

štúdiu. 

• Ovládať teóriu. 

• Ovládať zásady a aplikačné humánne postupy a štandardy. 

• Disponovať informáciami a poznatkami z iných vedných disciplín (napr.: štatistika, kybernetika, 

anatómia, biológia, fyziológia a iné). 

• Ovládať cudzie jazyky. 

Štandardy zručností a spôsobilostí: 

• V prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude vykonávať prácu magistra 

psychológie. 

• Vykonávať činnosti v psychologickej starostlivosti v rozsahu bakalára psychológie, teda v humánnej 

psychologickej starostlivosti o človeka vo všetkých oblastiach jeho života. 

• Zvládnuť základné poznatky a princípy zo psychologickej diagnostiky, administráciu vybraných 

psychologických diagnostických metód, interpretáciu získaných výsledkov pod supervíziou 

skúseného odborníka (magistra psychológie). 

• Vykonávať činnosti v súvislosti s uplatňovaním jednotlivých psychologických disciplín (napríklad 

pri psychoterapii, v štátnej správe, v podnikovej sfére a pod.) v rozsahu kvalifikácie bakalára 

psychológie. 

• Monitorovať problematiku psychológie a jej vedných disciplín. 



• Vedieť zabezpečiť psychologické individuálne a skupinové poradenstvo v celej komplexnosti v 

rozsahu kvalifikácie bakalára psychológie. 

• Vedieť realizovať psychologické individuálne a skupinové poradenstvo v celej komplexnosti 

v rozsahu kvalifikácie bakalára psychológie. 

• Zvládnuť základné poznatky, oblasti, metódy, techniky a postupy vedeckej práce ako napríklad: 

- mať základné poznatky v oblasti vedecko-výskumnej, vedieť diferencovať základný 

a aplikovaný výskum, poznať vedecké psychologické smery, pracoviská a vedecké školy, 

- poznať základné princípy metodológie vedeckovýskumného procesu. 

• Vedieť pracovať s modernými informačnými technológiami. 

• Zabraňovať zneužívaniu psychológie na protihumánne účely. 

Štandardy osobnosti psychológa: 

• V prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude vykonávať prácu magistra 

psychológie. 

• Samostatne myslieť, cieľavedome, rozvážne a najmä humánne a eticky konať. 

• Aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi. 

• Byť schopný niesť zodpovednosť. 

• Samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy a zároveň vedieť pracovať v tíme. 

• Byť schopný komunikovať na profesionálnej úrovni. 

• Získavať informácie z odboru. 

• Formovať svoju osobnosť k empatii, etike a humánnosti. 

• Kontinuálne vzdelávať seba a iných. 

• Zaujímať sa o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry a podieľať sa na jeho etickom a 

humánnom rozvoji tvorivou činnosťou. 

• Etická hodnotová orientácia (pohnútky, potreby, motívy, hodnoty, postoje a pod.). 

• Rozvíjať a uplatňovať pozitívne črty svojej osobnostnej typológie. 

• Prehlbovať v sebe sociálne cítenie. 

• Vyvinúť maximálne úsilie byť príkladnou osobnosťou (pozitívne vplývať na okolie, formovať 

prostredie vhodnou vyrovnanosťou, sebadôverou, vhodnou kompenzáciou). 

• Usilovať sa neustále zvyšovať odborný rast a kvalifikáciu u seba a svojich spolupracovníkov. 

• Vyvinúť maximálne úsilie o súladné medziľudské a pracovné vzťahy. 

 

Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon 

povolania psychológie v rozsahu bakalára psychológie a po absolvovaní príslušných podmienok môže 

samostatne pracovať v štátnom i súkromnom sektore v oblasti charitatívnej, misijnej, priemyselnej 

a podnikateľskej, v štátnej správe a samospráve v rozsahu bakalára psychológie určenom legislatívnymi 

normami pre kvalifikačný stupeň bakalára v Slovenskej republike. 

 

 



 

Atribút: Úroveň študentov a absolventov študijného programu 

KSP-B10: 

     Úroveň študentov a absolventov psychológie bude zodpovedať spoločenským, vedecko-pedagogickým 

a odborným požiadavkám vtedy, ak sa uplatnia na psychologických pracoviskách v rozsahu bakalára 

psychológie, pri vykonávaní administrácie niektorých psychologických diagnostických metód v rozsahu 

bakalára psychológie určenom legislatívnymi normami pre kvalifikačný stupeň bakalára v Slovenskej 

republike a taktiež v oblasti vedeckých činností, v oblastiach národohospodárskeho a spoločenského života 

okrem iného aj vo vedúcich alebo riadiacich funkciách po splnení príslušných podmienok. 

     Jedným z kritérií morálneho a profesionálneho profilu absolventov bude zabezpečiť to, že so všetkými 

informáciami údajmi a výsledkami, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom profesie psychológa sa 

bude narábať diskrétne, eticky a humánne, že psychológia nebude používaná a zneužívaná ľuďmi bez 

psychologického vzdelania, že sa budú rozvíjať všetky humánne a etické princípy a zásady psychológie. 

     O úrovni študentov a absolventov študijného programu nasvedčuje profesný profil a rámcové štandardy 

vedomostí, zručností a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia 

Štandardy vedomostí: mať primerané vedomosti z programovaných psychologických disciplín, ovládať ich 

teóriu, zásady a aplikačné humánne postupy a štandardy, disponovať informáciami a poznatkami z iných 

vedných disciplín ako napríklad biológia, fyziológia, informatika, štatistika a iné a ovládať cudzie jazyky. 

Štandardy zručností a spôsobilostí: v prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude 

vykonávať prácu magistra psychológie. Bude vykonávať činnosti v psychologickej starostlivosti v rozsahu 

bakalára psychológie, teda v humánnej psychologickej starostlivosti o človeka vo všetkých oblastiach jeho 

života, bude ovládať základné poznatky a princípy zo psychologickej diagnostiky, bude schopný 

administrovať vybrané psychologické diagnostické metódy, interpretovať získané výsledky pod supervíziou 

magistra psychológie, vykonávať činnosti v súvislosti s uplatňovaním jednotlivých psychologických 

disciplín (napríklad pri psychoterapii, v štátnej správe, v podnikovej sfére a pod.) v rozsahu kvalifikácie 

bakalára psychológie, monitorovať problematiku psychologických vied, vedieť zabezpečiť psychologické 

individuálne a skupinové poradenstvo v celej komplexnosti v rozsahu kvalifikácie bakalára psychológie, 

zvládnuť základné poznatky, oblasti, metódy, techniky a postupy vedeckej práce ako napríklad (mať 

základné poznatky v oblasti vedecko-výskumnej, vedieť diferencovať základný a aplikovaný výskum, 

poznať vedecké psychologické smery, pracoviská a vedecké školy, poznať základné princípy metodológie 

vedeckovýskumného procesu), vedieť pracovať s modernými informačnými technológiami, zabraňovať 

zneužívanie psychológie na protihumánne účely. 

Štandardy osobnosti psychológa: v prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude 

vykonávať prácu magistra psychológie. Absolvent bakalárskeho štúdia bude schopný cieľavedome, rozvážne 

a najmä humánne a eticky konať, aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi, byť schopný 

niesť zodpovednosť, samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy a zároveň vedieť pracovať 

v tíme, byť schopný komunikovať na profesionálnej úrovni, získavať informácie z odboru, formovať svoju 

osobnosť k empatii, etike a humánnosti, kontinuálne vzdelávať seba a iných, zaujímať sa o vývoj svojho 

odboru štúdiom odbornej literatúry a podieľať sa na jeho etickom a humánnom rozvoji tvorivou činnosťou, 



etická hodnotová orientácia (pohnútky, potreby, motívy, postoje a pod.), rozvíjať a uplatňovať pozitívne črty 

svojej osobnostnej typológie, prehlbovať v sebe sociálne cítenie, vyvinúť maximálne úsilie byť príkladnou 

osobnosťou (pozitívne vplývať na okolie, formovať prostredie vhodnou vyrovnanosťou, sebadôverou, 

vhodnou kompenzáciou), usilovať sa neustále zvyšovať odborný rast a kvalifikáciu u seba a svojich 

spolupracovníkov, vyvinúť maximálne úsilie o súladné medziľudské a pracovné vzťahy 

Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon 

povolania psychológie v rozsahu bakalára psychológie a po absolvovaní príslušných podmienok môže 

samostatne pracovať v štátnom i súkromnom sektore v oblasti charitatívnej, misijnej, priemyselnej 

a podnikateľskej, v štátnej správe a samospráve v rozsahu bakalára psychológie určenom legislatívnymi 

normami pre kvalifikačný stupeň bakalára v Slovenskej republike. 

 

 

 

Atribút: Úroveň študentov a absolventov študijného programu 

KSP-B10: 

     Úroveň študentov a absolventov psychológie bude zodpovedať spoločenským, vedecko-pedagogickým 

a odborným požiadavkám vtedy, ak sa uplatnia na psychologických pracoviskách v rozsahu bakalára 

psychológie, pri vykonávaní administrácie niektorých psychologických diagnostických metód v rozsahu 

bakalára psychológie určenom legislatívnymi normami pre kvalifikačný stupeň bakalára v Slovenskej 

republike a taktiež v oblasti vedeckých činností, v oblastiach národohospodárskeho a spoločenského života 

okrem iného aj vo vedúcich alebo riadiacich funkciách po splnení príslušných podmienok. 

     Jedným z kritérií morálneho a profesionálneho profilu absolventov bude zabezpečiť to, že so všetkými 

informáciami údajmi a výsledkami, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom profesie psychológa sa 

bude narábať diskrétne, eticky a humánne, že psychológia nebude používaná a zneužívaná ľuďmi bez 

psychologického vzdelania, že sa budú rozvíjať všetky humánne a etické princípy a zásady psychológie. 

     O úrovni študentov a absolventov študijného programu nasvedčuje profesný profil a rámcové štandardy 

vedomostí, zručností a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia 

Štandardy vedomostí: mať primerané vedomosti z programovaných psychologických disciplín, ovládať ich 

teóriu, zásady a aplikačné humánne postupy a štandardy, disponovať informáciami a poznatkami z iných 

vedných disciplín ako napríklad biológia, fyziológia, informatika, štatistika a iné a ovládať cudzie jazyky. 

Štandardy zručností a spôsobilostí: v prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude 

vykonávať prácu magistra psychológie. Bude vykonávať činnosti v psychologickej starostlivosti v rozsahu 

bakalára psychológie, teda v humánnej psychologickej starostlivosti o človeka vo všetkých oblastiach jeho 

života, bude ovládať základné poznatky a princípy zo psychologickej diagnostiky, bude schopný 

administrovať vybrané psychologické diagnostické metódy, interpretovať získané výsledky pod supervíziou 

magistra psychológie, vykonávať činnosti v súvislosti s uplatňovaním jednotlivých psychologických 

disciplín (napríklad pri psychoterapii, v štátnej správe, v podnikovej sfére a pod.) v rozsahu kvalifikácie 

bakalára psychológie, monitorovať problematiku psychologických vied, vedieť zabezpečiť psychologické 

individuálne a skupinové poradenstvo v celej komplexnosti v rozsahu kvalifikácie bakalára psychológie, 



zvládnuť základné poznatky, oblasti, metódy, techniky a postupy vedeckej práce ako napríklad (mať 

základné poznatky v oblasti vedecko-výskumnej, vedieť diferencovať základný a aplikovaný výskum, 

poznať vedecké psychologické smery, pracoviská a vedecké školy, poznať základné princípy metodológie 

vedeckovýskumného procesu), vedieť pracovať s modernými informačnými technológiami, zabraňovať 

zneužívanie psychológie na protihumánne účely. 

Štandardy osobnosti psychológa: v prípade, že absolvent bude mať ukončené bakalárske štúdium nebude 

vykonávať prácu magistra psychológie. Absolvent bakalárskeho štúdia bude schopný cieľavedome, rozvážne 

a najmä humánne a eticky konať, aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi, byť schopný 

niesť zodpovednosť, samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy a zároveň vedieť pracovať 

v tíme, byť schopný komunikovať na profesionálnej úrovni, získavať informácie z odboru, formovať svoju 

osobnosť k empatii, etike a humánnosti, kontinuálne vzdelávať seba a iných, zaujímať sa o vývoj svojho 

odboru štúdiom odbornej literatúry a podieľať sa na jeho etickom a humánnom rozvoji tvorivou činnosťou, 

etická hodnotová orientácia (pohnútky, potreby, motívy, postoje a pod.), rozvíjať a uplatňovať pozitívne črty 

svojej osobnostnej typológie, prehlbovať v sebe sociálne cítenie, vyvinúť maximálne úsilie byť príkladnou 

osobnosťou (pozitívne vplývať na okolie, formovať prostredie vhodnou vyrovnanosťou, sebadôverou, 

vhodnou kompenzáciou), usilovať sa neustále zvyšovať odborný rast a kvalifikáciu u seba a svojich 

spolupracovníkov, vyvinúť maximálne úsilie o súladné medziľudské a pracovné vzťahy 

Absolventi štúdia získajú základnú kvalifikáciu pre výkon povolania bakalár psychológie. 

 


