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rast 

2009 - doktorandské štúdium (PhD.) 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – 
Odbor: 3.1.14 Sociálna práca 
2007 - rigorózne konanie (PhDr.) Univerzita 
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Sociálna práca 
2006 - magisterské štúdium (Mgr.) Univerzita 
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Sociálna práca 
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Sociálno-komunikačné, poradenské 
a profesijné kompetencie: 

- 2007 „Základy sociálnej práce“ 
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- 2008 „Štátna jazyková skúška – 

nemecký jazyk (B2) 
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Sociálna antropológia 
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Metódy práce s prijímateľmi sociálnych 
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(pracovisko/predmety) 
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Výuka študentov magisterského študijného 
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Metódy a techniky sociálneho poradenstva 
Moderné sociálne teórie 
Hospicová starostlivosť 
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1. monografia 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Kozubík, Michal 
(Ne)vinní a dilino gadžo / Michal Kozubík ; 
recenzent: René Lužica, Alena Kajanová. - 1. 
vyd. - Nitra : UKF, 2013. - 189 s. - ISBN 978-80-
558-0418-7. (4AH) 
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Kozubík, Michal 
Social Exclusion Versus Culture - 
Determinants of Romani Settlement Dweller´s 
Social Behaviour / Michal Kozubík ; recenzent: 
Slawomir Mazur, Monika Ostrowska, 2013. 
In: Helping Professions - current Theory and 
Research. - Krakow : Andrzej Frycz 
Modrzewski Krakow University, 2013. - ISBN 
978-83-60837-73-3, P. 224-240 [1,12 AH]. 
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Kozubík, Michal - Kajanová, Alena 
Sociální distance v romské osadě / Michal 
Kozubík, Alena Kajanová ; recenzent: Štefan 
Pikálek, Marek Konopczyński, 2013. 
In: Jinakost z pohledu sociálních věd. - Institut 
mezioborových studií : Brno, 2013. - ISBN 917-
80-87182-39-0, S. 57-73 [1, 18 AH]. 
 
BAA Odborné knižné práce vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
Kozubík, Michal 
Sociálne vyčlenenie a kultúra rómskej 



 

 

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

národnostnej menšiny v meste Poprad a 
obciach hornádskej doliny : história (1. časť) / 
Michal Kozubík. - Praha : Hnutí R, 2011. - 73 s. 
- ISBN 978-80-86798-12-7. 
 
BAA Odborné knižné práce vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
Kozubík, Michal 
Sociálne vyčlenenie a kultúra rómskej 
národnostnej menšiny v meste Poprad a 
obciach hornádskej doliny : terénny výskum 
(2. časť) / Michal Kozubík. - Praha : Hnutí R, 
2011. - 115 s. - ISBN 978-80-86798-13-4. 
 
2. učebnica, skriptá 
BCI Skriptá a učebné texty 
Kozubík, Michal 
Dejiny Rómov / Michal Kozubík. - 1. vyd. - 
Nitra : UKF, 2013. - 132 s. - ISBN 978-80-558-
0271-8. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
Kozubík, Michal 
Sociálne vylúčené spoločenstvá v kontexte 
kulturálnych teórií / Michal Kozubík. - Nitra : 
UKF, 2011. - 99 s. - ISBN 978-80-8094-957-0. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
Kozubík, Michal - Lehoczká, Lýdia - Rác, Ivan 
Poradenstvo v sociálnych službách / Kozubík 
Michal, Lehoczká Lýdia, Rác Ivan - 1. vyd. - 
Nitra : UKF, 2014. - 209 s. - ISBN 978-80-558-
0436-1. [Kozubík Michal (33%) - Lehoczká 
Lýdia (34%) - Rác Ivan (33%)] 
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ohlasov z dizertačnej práce 26/10 
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(neplatí na habilitačné konanie) 
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Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych 
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Filozofa v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra 
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