Návrh habilitačnej komisie
na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca
pre kandidátku Mgr. Luciu Ludvigh Cintulovú, PhD.

Habilitačná komisia v zložení:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

prof. Ing. Libuša Radková, PhD. (VŠZaSP Bratislava)
Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov)
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (UKF Nitra)

Oponenti:

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. (VŠZaSP Bratislava)
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra)
doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. (MPSVaR SR)

predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent Mgr. Lucii Ludvigh
Cintulovej, PhD.v odbore sociálna práca.
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 19.2.2019 o 10,00 hod.. na rektoráte VŠ, Námestie
1. mája č.1, Bratislava. Uchádzačka predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu,
habilitačnú prácu, potvrdenia o publikačnej a pedagogickej činnosti, citačný index, vedeckú
školu a grantovú činnosť. Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila
posudky oponentov habilitačnej práce.

Hodnotenie habilitačnej prednášky
Dňa 19.02.2019 predniesla Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová PhD.habilitačnú
prednášku za prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP
sv. Alžbety

s názvom Súčasné podoby rodiny v kontexte demografických zmien

Prednáška predstavila problematiku so zameraním na oblasť sociálnej práce.
Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Prednesením prednášky habilitantka
využila svoju dlhodobú pedagogickú prax a zároveň ukázala svoje pedagogické kvality..
Všetci členovia komisie hodnotili prednášku kladne.
odpovedala na otázky členov komisie a prebehla diskusia.

Po prednesení prednášky autorka

Hodnotenie habilitačnej práce.
Dňa 19.02.2019 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu Postoje k manželstvu u
slobodných dospelých vo veku 20-40 rokov
Posudky oponentov boli kladné. Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci považujú všetci
oponenti za splnené a podnetné pre ďalšiu aktivitu vedeckého skúmania.
Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce
zodpovedal na otázky členov komisie.
Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná
komisia nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom, k vystúpeniu habilitanta,
pristúpila k tajnému hlasovaniu.
Komisia jednoznačne konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety na
udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca.
Komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
udeliť kandidátke Mgr. Lucii Ludvigh Cintulovej, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť
docent v odbore sociálna práca.

V Bratislave, 19.02.2019
Prílohy:
Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie plus hlasovacie lístky
Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce
Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky

Vypracovala:

.
prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.

