Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak
Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:

01.02.2021

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Lojan

I.2 Meno / Name

Radoslav

I.3 Tituly / Degrees

doc. ThDr. PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1976

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hlavná 89, 041 21 Košice

I.7 Pracovné zaradenie / Position

docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

radoslav.lojan@ku.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18263

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole

teológia

/ Name of the study field in which a person works at the university

I.11 ORCID iD 3

0000-0001-8657-124X

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /

Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /

II.b Rok / Year

Name of the university or institution

II.c Odbor a program /
Study field and programme

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa / First degree of higher
education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa / Second degree of higher
education

CMBF UK v Bratislave, Teologický Inštitút Košice

2002

Teológia/Katolícka
teológia

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa / Third degree of higher
education

Saint Paul University in Ottawa, Kanada

2012

Teológia/Katolícka
teológia

Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka
teologická fakulta v Prešove

2018

Teológia/Katolícka
teológia

II.4 Titul docent / Associate professor
II.5 Titul profesor / Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science
(DrSc.)

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

III.b Inštitúcia / Institution

III.c Časové vymedzenie /
Duration

odborný asistent

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

2012-súčasnosť

dekan TF KU

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

2018-súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

Kurz anglickeho jazyka

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

The University of Miami Intensive English Course

IV.c Rok / Year

1996

Kurz francúzskeho jazyka

Institut Catholique de Paris, France

1999

Kurz anglickeho jazyka

First Cambridge Certificate, British Council, Košice, Slovakia

2000

Kurz francúzskeho jazyka

The Alliance française, Ottawa, Canada

2006

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the
profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /

V.1.b Študijný program /

V.1.c Stupeň /

Name of the profile course

Study programme

Degree

V.1.d Študijný odbor /
Field of study

Pastorálna medicína

štúdium rodiny a sociálnej práce

I.

sociálna práca/Social Work

Kazuistika

Katolícka teológia

I.+II.

teológia/Theology

Bioetika

štúdium rodiny a sociálnej práce

I.

sociálna práca/Social Work

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na
vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality
assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4
V.2.b Stupeň /
V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview
of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
Study field to which it is assigned

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

/ Diploma (second degree)

/ Dissertation (third degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

0

1

1

4

11

0

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov profilového predmetu

V.5.b Študijný program

V.5.c Stupeň

/ Name of the profile course

/ Study programme

/ Degree

V.5.d Študijný odbor
/ Field of study

Princípy morálnej teológie I.

Katolícka teológia

I.+II.

teológia/Theology

Princípy morálnej teológie II.

Katolícka teológia

I.+II.

teológia/Theology

Sociálna práca v zdravotníctve

Štúdium rodiny a sociálnej práce

I.

sociálna práca/Social work

Človek medzi závislosťou, sebaurčením a
zodpovednoťou

Učiteľstvo náboženskej výchovy

II.

učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.b Za posledných šesť rokov
/ Over the last six years

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

102

94

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
/ Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus
databases

0

0

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the
research/artictic/other outputs

48

44

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy
tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

2

2

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited
lectures at the international, national level

10

10

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1.

The art of being fully present to the dying patient in palliative care / Lojan Radoslav, Manal Giurguis-Younger (Recenzent), Melchin Kenneth (Recenzent). 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2015. - 260 s. - ISBN 978-80-263-0963-5.
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

2.

Care as bodily labour / Lojan, Radoslav [Autor, KURTEST, 100%]. – [angličtina]. – [OV 020] In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles
[textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 2 (2018),
s. 109-116 [tlačená forma]
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

3.

Personal Awareness in Palliative Care Practice / Lojan, Radoslav [Autor, KURTEST, 100%]. – [angličtina]. – [OV 020]. – [recenzované] In: Die wirtschaftliche
Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik [textový dokument (print)] : Übergänge und Strategien 5 / Holonič, Ján
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

4.

The power of narative and listening on palliative care practice / Lojan, Radoslav [Autor, KURTEST, 100%]. – [angličtina]. – [OV 020] In: Revue Internationale
des Sciences humaines et naturelles [textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures,
Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 2 (2018), s. 117-134 [tlačená forma]
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

5.

The imperative of social responsibility for taking care of seriously ill and dying / Lojan Radoslav, 2016. In: Zarządzanie i edukacja. - ISSN 1428-474X. - č. 108
(2016), s. 95-104.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other
outputs over the last six years 6
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1.

The art of being fully present to the dying patient in palliative care / Lojan Radoslav, Manal Giurguis-Younger (Recenzent), Melchin Kenneth (Recenzent). 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2015. - 260 s. - ISBN 978-80-263-0963-5.

2.

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Care as bodily labour / Lojan, Radoslav [Autor, KURTEST, 100%]. – [angličtina]. – [OV 020] In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles
[textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 2 (2018),
s. 109-116 [tlačená forma]
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

3.

4.

Nicolae Steinhardt et son concept d ́ordre social / Lojan, Radoslav [Autor, KURTEST, 100%]. – text. – [nemčina]. – [OV 020] In: Revue Internationale des
Sciences humaines et naturelles [textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions.
– ISSN 2235-2007. – č. 2 (2020), s. 129-138 [tlačená forma]
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Challenges affecting end-of-life care in Slovakia / Lojan, Radoslav [Autor, KURTEST, 100%]. – [angličtina]. – [OV 020] In: Revue Internationale des Sciences
humaines et naturelles [textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

5.

Material and non-material poverty of seniors / Lojan, Radoslav [Autor, KURTEST, 100%]. – [angličtina]. – [OV 020] In: Revue Internationale des Sciences
humaines et naturelles [textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs7

1.

Ľudská osoba ako centrum kultúry - kultúry života / Radoslav Lojan. In: SZANISZLÓ, I.M.V., LOJAN, R., BENČO, P. Hľadanie dialógu modernej kultúry a
teológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : konanej dňa 25. apríla 2013 v Aule Teologickej fakulty KU v Ružomberku, Hlavna 89,
Košice. Prešov : Michal Vaško, 2013. ISBN 978-80-7165-923-5, s. 70-75.
[3] LEŠKOVÁ, L. Sociálne podnikanie - filantropická odozva súčasnej sociálnej politiky. In: Die Wirtschauftliche Entwicklung Europäischeer regionen in der
Ausbildungs - IV. Uzhorod: TOV „RIK-U“, 2018, s. 254.

2.

The instability of modern family and is social pathology as the primary impetus for the intervention of a social worker / Radoslav Lojan. In: SUVADA, J.,
CARNECKI, P., BUJDOVA, N. Social Pathology within the Family. Warsaw: Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka J. Kriźanowskiego,
2016. ISBN 078-83-7520-218-2. s. 5-27.
[3] BORŠČ, K. Features Work with Children from Dysfuncional Families. In: Die Wirtschauftliche Entwicklung Europäischeer regionen in der Ausbildungs - III.
Krakow : Universytet pedagogiczny, 2018, s. 10.

3.

Caring presence framework for attending to dying in palliative care / Radoslav Lojan. In: LACKO, A. a kol. Ružomberské zdravotnícke dni 2014. IX. ročník
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok. Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80561-0180-3. s. 637-646.
[4] SANYI, N. Eutanázia ako akt poslednej vôle človeka. Verba Theologica. Roč. 58, č. 2 (2017), s. 60.
Bioetické dilémy dnešnej doby / Radoslav Lojan. In: FABIAN, A., ŽIDÓ P. (Ed). Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce. Prešov : Michal Vaško –
Vydavateľstvo, 2015. - ISBN 978-80-7165-978-5, s. 213-248.

4.

4.

5.

[3] CHOVANCOVÁ, K. Legal aspect of mediation in the Slovak Republic and it´s utilisations in social work. In: Towards critical thinking in the social sciences
and humanites. Dublin: ISBCRTI, 2017, s. 303
Hodnota ľudskej osoby v súčasnej spoločnosti / Radoslav Lojan. In: SZANISZLÓ, I.M.V., DEMOČKO, D. Laudatio - prof. K. H. Peschke : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie: 2. mája 2012, Aula Teologickej fakulty KU v Ružomberku, Košice. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. ISBN
978-80-7165-897-9. 125 s.
[3] FORGÁČ, M. Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby v súčasnej praxi. In Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Humanum, 2014, s. 33.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť
rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8
1.

Rozvojový projekt, ident. č.: 003KU-2-1/2018; Trvanie projektu: 2018-2019; Názov: Rozvoj a podpora KU pri napĺňaní dlhodobého zámeru.

2.

Rozvojový projekt, ident. č.: 002KU-2-3/2016; Trvanie projektu: 2016-2017; Názov: Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU.

3.

VEIGA ident. č.: 06/2015; Trvanie projektu: 2015; Názov: Aplikovaná etika. Hľadanie etických vhodných riešení moderných problémov biomedicínskeho
výskumu. Projekt realizovaný na: FSS Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo

4.

VEIGA ident. č.: 04/2015; Trvanie projektu: 2015; Názov: Aplikovaná etika. Medzinárodné kontexty a funkcionalita sociálnych vied. Projekt realizovaný na:
FSS Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo

5.

KEGA ident. č.: 022KU-4/2013; Trvanie projektu: 2013-2015; Názov: Postoje k manželstvu a rodičovstvu. Sociologický prieskum ako východisková báza na
vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov k predmetom Sociálna práca - Manželské a rodinné poradenstvo.
https://projekty.portalvs.sk/projekty/projekt/projekt-data/7624

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia /

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

člen

Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu

2015 - súčasnosť

člen

Redakčná rada časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ

2015 - súčasnosť

člen

Redakčná rada časopisu Warszawskie Studia Teologiczne

2016 - súčasnosť

člen

Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri
Teologickej fakulte v Košiciach

2015 - súčasnosť

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť
v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education
and research/artistic/ other activities in the given field of study
VIII.a Názov inštitúcie

VIII.b Sídlo inštitúcie

/ Name of the institution

/ Address of the institution

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poľsko,
Faculty of Theology

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká
republika

VIII.c Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu
(uviesť dátum odkedy
dokedy trval pobyt) /
Duration (indicate the
duration of stay)

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Poľsko

09.03.-11.03.2015

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, Česko

14.03.-16.03.2016

Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6-Dejvice, Česko 21.11.-13.11.2018

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné
(popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract, other
(describe)
ERASMUS+, Prednášky pre II a
III. stupeň študijného odboru
Katolícka teológia pod
názvom: Bioetické dilémy
dnešnej doby
ERASMUS+, Prednášky pre II a
III. stupeň študijného odboru
Katolícka teológia pod
názvom: Etické a
psychologické aspekty
sprevádzania nemocných a
zomierajúcich
ERASMUS+, Prednášky pre I a
II. stupeň študijného odboru
Katolícka teológia pod
názvom: Doprevádzanie
umierajúich a etické otázky
umierani

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

