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Všeobecná charakteristika absolventa 
Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý na základe teoretického poznania projektovať 
a realizovať základný a aplikovaný psychologický výskum, konfrontovať vlastné poznatky 
a zistenia formou vedeckej prezentácie. Je spôsobilý vykonávať individuálnu diagnostiku, 
individuálnu a skupinovú psychoterapiu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo  sa 
rozvíjajúcich disciplínach: sociálnej, pedagogickej a školskej, poradenskej a klinickej, 
pracovnej a organizačnej psychológie. Absolvent magisterského štúdia v Študijnom programe 
Psychológia má dobré odborné vedomosti, zručnosti, ale i vlastné osobnostné kvality, ktoré je 
schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pozícii psychológa v oblastiach 
poradenskej a klinickej psychológie, organizačnej a pracovnej psychológie. 
 
Teoretické poznatky 
Magisterské štúdium psychológie sleduje v teoretickej príprave tieto hlavné ciele: vybaviť 
študenta základnými poznatkami, ku ktorým dospeli jednotlivé teoretické disciplíny 
psychológie; súčasťou teoretickej prípravy je aj zoznámenie s psychologickými 
psychoterapeutickými systémami, ďalej modelmi, ktoré slúžia jednak k systemizovaniu  
empirických poznatkov z 1. stupňa vysokoškolského štúdia psychológie,  jednak ku tvorbe 
hypotéz a formulovaniu  otázok  pre ďalší empirický výskum, zvýšená pozornosť sa venuje 
špecifickým metodologickým problémom psychológie. 
Praktické zručnosti 
Súčasťou prípravy je osvojiť si praktické zručnosti potrebné na vykonávanie individuálnej 
diagnostiky, individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ako aj zručnosti projektovať 
a realizovať základný a aplikovaný psychologický výskum, konfrontovať vlastné poznatky 
a zistenia formou vedeckej prezentácie. 
Doplňujúce poznatky a zručnosti 
Výberové predmety sprostredkujú vedomosti a zručnosti z vybraných oblastí aplikovanej 
psychológie. Absolvent psychológie disponuje špecializovanými poznatkami 
a profesionálnymi zručnosťami pre uplatnenie a výkon profesie psychológa v oblastiach 
poradenskej a klinickej psychológie, organizačnej a pracovnej psychológie. 
Uplatnenie 
Hlavnou cieľovou oblasťou absolventa je profesijná realizácia v rôznych oblastiach 
psychologickej praxe. Absolvent môže pôsobiť  ako poradenský a klinický psychológ 
v centrách a zariadeniach poskytujúcich psychologické služby, centrách psychologickej 
prevencie, zdravotníckych zariadeniach, pedagogicko-psychologických poradniach, vo 
výchovno-vzdelávacích inštitúciách a školách, v centrách sociálnej starostlivosti, ako 
pracovný psychológ v oblasti personalistiky, rozvíjania a riadenia ľudských zdrojov 
a v oblasti vedy a výskumu. 
 


