
 
 
 
 

 

Podmienky absolvovania predmetov Mentoring 1 a Mentoring 2  

na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici majú možnosť študenti a študentky akejkoľvek 

vysokej školy absolvovať predmet, v ktorom sa vyškolia za vedúcich/vedúce programu DofE 

a získajú mentoringové zručnosti, ktoré môžu využiť pri práci s mladými ľuďmi v rôznych 

sférach.  Naučíte sa nielen to ako funguje program DofE, ale aj to ako motivovať mladých 

ľudí, ako efektívne poskytovať spätnú väzbu, pomôcť nastaviť reálne a dosiahnuteľné ciele  

a vytvoriť také podmienky, aby mohol mladý človek bezpečne získať vzdelávacie príležitosti  

a možnosti a poučiť sa z vlastných skúseností. Toto všetko sa naučíte prostredníctvom 

praktickej skúsenosti s vedením účastníka programu DofE.  

Predmet je rozdelený do dvoch semestrov v rámci jedného akademického roka a študenti a 

študentky musia pre získanie certifikátu o kvalifikácii Vedúceho programu DofE splniť 

niekoľko podmienok.  

Zimný semester – predmet Mentoring 1 

 Účasť na prezenčnej výučbe vo vymedzených 

termínoch (budú určené neskôr). Prezenčná 

výučba je realizovaná interaktívnou formou 

tímom vyučujúcich z UMB. 

 Vyhľadanie nového účastníka/účastníčky 

programu DofE a jeho vedenie minimálne 

v rámci bronzovej úrovne (vyhľadať 

a skontaktovať sa s účastníkom, aby ste to 

všetko stihli počas jedného akademického roka je potrebné minimálne do konca októbra, 

preto je ideálne, ak s tým začnete už teraz).  

 Absolvovanie individuálnych konzultácií na diaľku s Vašim tútorom/tútorkou (vyučujúcim 

z UMB). 

 Absolvovanie minimálne dvoch supervíznych skupinových stretnutí.  

 Priebežná reflexia písomnou formou podľa inštrukcií.  

 Odovzdanie vyplnenej batérie vstupných dotazníkov.  

Letný semester – predmet Mentoring 2 

 Vedenie účastníka/účastníčky programu DofE  

 Absolvovanie individuálnych konzultácií na diaľku s Vašim tútorom/tútorkou (vyučujúcim 

z UMB). 



 
 
 
 

 Absolvovanie minimálne dvoch supervíznych skupinových stretnutí.  

 Priebežná reflexia písomnou formou podľa inštrukcií.  

 Odovzdanie vyplnenej batérie výstupných dotazníkov. 

 Účasť na skupinovom záverečnom stretnutí (predpokladaný termín máj 2020).   

Ďalšie dôležité informácie:  

 Oba predmety majú po 3 kredity spolu tak môžete získať 

6 kreditov, končia sa hodnotením 

absolvoval/absolvovala.  

 Študenti a študentky mimo UMB dostanú potvrdenie 

o absolvovaní predmetu, na základe ktorého im bude 

predmet uznaný na ich univerzite a pripísané kredity. 

Prihlásiť na predmety sa môžete vyplnením formulára do 

30.9.2020 

 Študenti a študentky UMB sa môžu na predmet zapísať cez AIS.  Nájdete predmet pod 

Pedagogickou fakultou UMB. Predmet v rámci štúdia v zimnom semestri 2020/21 sa 

volá – Mentoring 1/Vedúci programu DofE 1 a  v AISe ho nájdete pod touto 

skratkou KSP PdF/1d-VDO-711/17 (pre bc štúdium) alebo KSP PdF/2d-VDO-711/19 

(pre Mgr. štúdium) v letnom semestri 2020/21 sa volá – Mentoring 2/Vedúci 

programu DofE2 a  v AISe ho nájdete pod touto skratkou KSP PdF/1d-VDO-712/17 

(pre bc. štúdium) alebo KSP PdF/2d-VDO-712/19 (pre Mgr. štúdium) 

 Certifikát o získaní kvalifikácie Vedúci programu DofE sa udeľuje po splnení všetkých 

podmienok oboch predmetov. 

 Vašou zodpovednosťou je doviesť účastníka/účastníčku minimálne po bronzovú úroveň 

DofE aj v prípade, že bol už predmet ukončený.  

V prípade otázok a ďalších informácií kontaktujte:  
 
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., alzbeta.gregorova@umb.sk 
Mgr. Robert Sabo, PhD., robert.sabo@umb.sk 
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