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Jana DUCHOVIČOVÁ, doc. PaedDr., PhD.
1978, Nitra
2001 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov pre 5. – 12. roč. v aprobácii pedagogika – psychológia. (Mgr.)
2002 rigorózna skúška na PF UKF v študijnom odbore Učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii pedagogika (PaedDr.)
2004 ukončené doktorandské štúdium na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre
v študijnom odbore 75-01-9 Pedagogika (PhD.)
2008 habilitácia v odbore: 1.1.4 Pedagogika (doc.) (PF UKF v Nitre)
Certifikáty na metódu Inštrumentálneho obohatenia R. Feuersteina I., II.,
základný I
Kurz koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami
Filozofie pro deti – kurz na využívanie dialogických metód vo výchovnovzdelávacom procese
2005 – 2009 odborná asistentka na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre
2009 – doteraz docentka na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre
2010 – 2018 prodekanka pre vzdelávanie na PF UKF v Nitre
2018 – prorektorka pre vzdelávanie UKF v Nitre
Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre:
- Teoretické základy pedagogiky – 1. stupeň, prednášky
- Metodológia pedagogického výskumu - 2., 3. stupeň, prednášky, semináre
- Všeobecná a porovnávacia pedagogika - 1. stupeň, prednášky
- Diferenciálna didaktika - 1., 2. stupeň, prednášky
- Pedagogika nadaných žiakov - 1. , 2. stupeň, prednášky, semináre
- Psychodidaktika - 2. stupeň, prednášky, semináre
- Dieťa predškolského a mladšieho školského veku ako objekt výskumu – 3.
stupeň, prednášky.
- Garantka študijného programu: Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov.
- Spolugarantka doktorandského študijného programu Pedagogika v odbore
pedagogika a spolugarantka habilitačného a vymenúvacieho konania za
profesora v odbore pedagogika.
- Zabezpečujúci pedagóg v programe pedagogika a vychovávateľstvo v
bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.
- Školiteľka v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore: 1.1.4 pedagogika.
- Školiteľka v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore: 1.1.5 predškolská a
elementárna pedagogika.
Stimulácia intelektového potenciálu a komplexný rozvoj osobnosti nadaných
detí v školskom i mimoškolskom prostredí v jednotlivých stupňoch
vzdelávania.
Kompetenčný profil učiteľa, rozvoj psychodidaktických, diagnostickohodnotiacich a intervenčných kompetencií učiteľa. Pregraduálna príprava
učiteľov a pedagogická prax.
Vyučovacie stratégie vzťahujúce sa k stimulácii kritického a tvorivého
myslenia žiakov, rozvíjanie dielčich kognitívnych funkcií v edukačnom
procese.
Diverzita v edukačnom procese, inkluzívne vzdelávanie a aspekty vnútornej
a vonkajšej diferenciácie v edukácii.
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