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Europass - životopis   

  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) ŠVEDA Dušan 

Adresa(y) Bohdanovce 251. SK-044 16 Bohdanovce pri Košiciach, Slovenská republika 

Telefón(y) Pevná linka:  Mobil: +421-905 488014  

E-mail(y) dusan.sveda@upjs.sk 
  

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika 
  

Dátum narodenia 31.7.1957 
  

Pohlavie Muž 
  

Oblasť činnosti, o ktoré sa 
zaujímate / Zamestnanie 

Vysokoškolský učiteľ 

  

Prax  
  

Od - do 08/1981 - doteraz 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie vysokoškolský učiteľ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť vzdelávanie, výskum, akademický funkcionár – prodekan fakulty od r. 1997 do 2011 
vedúci Centra celoživotného vzdelávania 

Názov a adresa zamestnávateľa Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 16, 041 54 Košice, 
http://www.science.upjs.sk/ 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

školstvo 

  

Vzdelávanie a príprava  
  

Od - do 1996 

Názov získanej kvalifikácie habilitácia v odbore teória vyučovania matematiky 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti matematika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre 

Od - do 1985 - 1990 

Názov získanej kvalifikácie ašpirantúra v odbore teória vyučovania matematiky 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti matematika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave 

Od - do 1976 - 1981 

Názov získanej kvalifikácie učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti matematika - chémia 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

vysokoškolské, ISCED - level 5 

Osobná spôsobilosť  

Materinský(é) jazyk(y) slovenský 

Ďalší(ie) jazyk(y)  

mailto:dusan.sveda@upjs.sk
http://www.science.upjs.sk/
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Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Anglický  B1 
Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

Ruský  B2 
Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

Sociálne zručnosti a kompetencie Tímová práca, dobré komunikačné zručnosti. 

Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

Vedenie vedeckého tímu, dobré skúsenosti z riadenia mnohých projektov – vzdelávanie učiteľov, 
vzdelávanie v oblasti reformy verejných financií (projekt s MF SR), komerčné kurzy  

Technické zručnosti a kompetencie Znalosť kvality riadiacich procesov – systém CAF. 

Počítačové zručnosti a kompetencie Gramotnosť  na úrovni ECDL. 

Vodičský(é) preukaz(y) Skupina B 

Doplňujúce informácie  
  Vedenie 52 diplomových a záverečných prác. 

Doktorandské štúdium – člen SOK pre teóriu vyučovania matematiky garant a školiteľ 11 doktorandov. 
Vedecké a odborné články v zahraničných a domácich časopisoch – spolu 64 výstupov. 
Zodpovedný riešiteľ troch projektov VEGA, dvoch KEGA, jedného MVT. 
Spoluriešiteľ Projekt TEMPUS AC_JEP 14327-1999 „Model of further teacher eduaction“. 
Spolurišiteľ 7. RP No: 2890085 SAILS- StrategiesforAssesment of InquityLearnning in 
Science.01/2012 – 12/2015FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1-Science in Society 
Zodpovedný riešiteľ, garant a koordinátor národných a dopytových projektov v rámci ESF a iných 
projektov MŠ SR. 
Člen vedeckej rady PF UPJŠ,  PF PU. 
Spolugarant študijného programu teória vyučovania matematiky. 
Odborný garant  akreditovaných kurzov celoživotného vzdelávania a programov kontinuálneho 
vzdelávania učiteľov. 
Riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov na UPJŠ. 
 

  

 
 
V Košiciach, 16.10,.2017 


