
Prípravný kurz
pre uchádzačov
o štúdium psychológie 
v akademickom roku 2017/2018



Milá uchádzačka, milý uchádzač o štúdium psychológie, 
uvedomujeme si, že stať sa študentom, študentkou psychológie je pomerne zložité – 
vyžaduje si to náročnú a kvalitnú prípravu z viacerých profilových predmetov (napr. 
psychológia, biológia, matematika, náuka o spoločnosti a i.), preto Vám ponúkame 
intenzívny prípravný kurz ako optimálnu možnosť kvalitne sa pripraviť na prijíma-
ciu skúšku zo psychológie na našej fakulte. 
Pripravili sme pre Vás tri súvislé bloky odborných teoretických prednášok v kombi-
nácii s praktickými cvičeniami. Budeme sa zameriavať na prehĺbenie stredoškolských 
vedomostí, ktoré sú vyžadovaným základom na prijímacích pohovoroch zo psycho-
lógie a zároveň Vás praktickou formou oboznámime so špecifikami prijímacej skúšky. 
Prípravný kurz budú zabezpečovať vysokoškolskí pedagógovia Katedry psychológie 
FF KU v Ružomberku. Na záver každý účastník získa certifikát o absolvovaní príprav-
ného kurzu.

25. marec 2017  •  1. apríl 2017  •  8. apríl 2017
Termíny prípravného kurzu zo psychológie – tri súvislé tematické bloky

25. marec 2017 1. apríl 2017 8. apríl 2017

Časový
harmonogram TEMATICKÉ BLOKY

 8.45 – 9.00 Registrácia účastníkov

9.00 – 10.30

Psychologická propedeutika 
– základné psychologické 
pojmy, definície, vznik psy-
chológie ako vedy

Základy psychológie osobnosti 
– štruktúra osobnosti, vlast-
nosti, črty, schopnosti; typoló-
gie osobnosti

Základy kognitívnej 
psychológie – percepcia, 
predstavy, pozornosť, 
pamäť, myslenie, učenie, 
reč

10.30 – 10.45 Prestávka na kávu, čaj

10.45 – 12.15
Prijímacia skúška 
zo psychológie – štruktúra, 
obsah, špecifiká

Základy sociálnej psycholó-
gie – socializácia, sociálna 
interakcia, sociálna skupina, 
sociálna komunikácia

Základy ontogenetickej 
psychológie – psychický 
vývin, determinanty 
psychického vývinu, 
ontogenéza človeka

12.15 – 13.15 Prestávka na obed

13.15 – 15.00
Osobnostné a motivačné 
predpoklady pre štúdium 
psychológie

Všeobecná inteligencia, tvori-
vosť

Psychologická terminoló-
gia v anglickom jazyku

V prípade záujmu je potrebné elektronicky poslať do 20. marca 2017 záväznú prihlášku s menom, dátumom na-
rodenia, adresou bydliska a telefonickým kontaktom na e-mailovú adresu sekretariátu Katedry psychológie FF 
KU v Ružomberku: katarina.kudlickova@ku.sk (p. sekretárka Katarína Kudličková).

Poplatok za celý prípravný kurz pre 1 účastníka je 90€. 
Platobné podmienky: 
Termín bankového prevodu: do 20. marca 2017
Bankové spojenie: štátna pokladnica
SK70 8180 0000 0070 0022 4399 
Správa pre prijímateľa: psychokurz – priezvisko platiteľa
Každý účastník sa v deň začatia kurzu preukáže dokladom o úhrade!


