Doktorandský študijný program
Sociálna práca – poradenstvo a sociálna komunikácia

Všeobecná charakteristika a ciele študijného programu
Doktorandský študijný program Poradenstvo a sociálna komunikácia je tretím stupňom
vysokoškolského štúdia v študijnom programe sociálna práca. Cieľom doktorandského štúdia
je pripraviť študenta na samostatnú a tvorivú vedeckú prácu v oblasti sociálnej práce
sociálneho poradenstva a sociálnej komunikácie. Študent v doktorandskom štúdiu získa
poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a sám prispeje k rozvoju, ktorý
dosiaľ nie je dostatočne etablovaný.

Teoretické poznatky
Študijná časť študijného programu doktoranda pozostáva najmä z aktívnej účasti na
prednáškach, vykonania skúšok povinných a výberových predmetov a z individuálneho štúdia
odbornej literatúry zameranej na obsah dizertačnej práce. Absolvent ovláda poznatky z
metodológie sociálnej práce, rozumie a ovláda podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie
týkajúce sa vedeckého výskumu, vedeckého textu a sociálnej praxe. Pozná vedecky jazyk, ktorý
je nevyhnutný pre vedecko-výskumnú prácu v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej
komunikácie.
Absolvent má teoretické vedomosti a odbornú prípravu pre vedeckú činnosť a zároveň už
preukázal, že ovláda činnosti spojené s rozvojom teórie a metodológie sociálnej práce s
vyučovaním na vysokých školách. Preto si absolvent v rámci študijného programu
doktorandského štúdia na PF KU v Ružomberku osvojuje nasledujúce vedomosti a schopnosti:
- zásady vedeckej práce, väzby: projektovanie – výskum – legislatíva – metodika – aplikácia v
sociálnej praxi, vedecké formulovanie problému (operacionalizácia), právne a
environmentálne aspekty sociálnej práce, etické a spoločenské stránky vedeckej práce,
prezentácia výsledkov výskumov, rozvoj teórie študijného odboru a prínos pre prax;
- schopnosti vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblastiach poradenstva a
sociálnej komunikácie;
- širší filozofický a sociálnovedný kontext odboru.

Praktické zručnosti
V rámci vedeckej časti štúdia doktorand projektuje a rieši vedecko-výskumné úlohy a projekty
v podmienkach praxe poradenstva v podmienkach profesií s ťažiskom činnosti orientovaným
do komunikačnej oblasti. Priebežne prezentuje teoretické a empirické výsledky projektu
medzi odbornou verejnosťou na Slovensku i v zahraničí. Absolvent je schopný získavať nové
poznatky efektívnym samoštúdiom a plánovaným sebarozvojom, rozvíja svoje analytické a
syntetické myslenie a je vedený ku kritickému hodnoteniu a argumentovaniu. Vie samostatne
vedecky skúmať výskumové vzťahy v poradenstve a v jednotlivých oblastiach sociálnej
komunikácie a zaujať a obhájiť vlastný názor na problém. Absolvent je schopný tvorivo
využívať relevantné znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie problémov
poradenstva a sociálnej komunikácie. Je schopný využívať interdisciplinárne prístupy v
sociálnych službách a iných oblastiach sociálnej práce. Absolvent odboru je schopný spracovať
dizertačnú prácu a má vedieť výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikovať v podobe
vedeckých prác.

Profil absolventa
Absolvent doktorandského štúdia Poradenstvo a sociálna komunikácia je spôsobilý vykonávať
vedecko-výskumnú činnosť v oblasti sociálneho výskumu. Je schopný konštruktívne realizovať
projektovú a vývojovú činnosť v oblastiach sociálnej práce, sociálneho poradenstva a sociálnej
komunikácie. Chápe širšie interdisciplinárne presahy v sociálnych, filozofických,
psychologických súvislostiach. Pozná teoreticko-koncepčné východiska vedeckých postupov,
ako aj ich aplikácie. Je spôsobilý pôsobiť aj v ďalšom vzdelávaní poradcov a v oblasti
komunikačných zručností a kompetencií.

