Dátum doručenia žiadosti: 03. 04. 2019

Profesijný životopis

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, Mgr. Iveta NOVÁKOVÁ, PhD., rodená Balasičová
titul
Dátum a miesto narodenia

1976 v Michalovciach

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

r. 2000 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa –
Prešovská univerzita v Prešove, študijný odbor
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický
jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra, priznaný
titul magister (Mgr.)

r. 2008 udelenie vedecko-akademickej hodnosti
philosophiae doctor „PhD.“ vo vednom odbore
9263-9 teória vyučovania špeciálnych policajných
predmetov, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Ďalšie vzdelávanie

r. 2004 ukončené špecializačné policajné štúdium pre
absolventov civilných a vojenských vysokých škôl na
Akadémii PZ v Bratislave

Priebeh zamestnaní

r. 2000 asistent Katedry jazykov Akadémie
Policajného zboru v Bratislave
r. 2005 – súčasnosť: vedúca Katedry jazykov
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
r. 2005 – 2007 Academia Istropolitana
(externý vysokoškolský pedagóg)

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

2000 - 2014:
Stupeň: bakalárske štúdium, magisterské štúdium
Študijný odbor: 8.3.1. Ochrana osôb a majetku, 8.3.2
Bezpečnostné verejno-správne služby
Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb
a majetku, Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej
správe
 zabezpečovanie výučby predmetov
- Cudzí jazyk I

Cudzí jazyk II
(anglický jazyk, ruský jazyk)
 hodnotenie študentov udeľovaním zápočtov
a skúšok,
 tvorba učebných osnov a didaktických pomôcok,
tematických plánov, informačných listov
 zabezpečovanie jazykových kurzov v systéme
ďalšieho vzdelávania MV SR.
-

2008 – 2014:
Manažovanie medzinárodných projektov v rámci
jazykového vzdelávania príslušníkov HCP pod
záštitou agentúry Frontex
- English for Focal Points at Airports
- English Language Training Project
- Training in English Communication for Border
Guards
(organizovanie, manažovanie, lektorstvo, tvorba
vzdelávacích obsahov, študijných materiálov a kurzov
odborného anglického jazyka pre príslušníkov služby
hraničnej a cudzineckej polície na národnej
a medzinárodnej úrovni).
2014 – 2019:
Stupeň: bakalárske štúdium, magisterské štúdium
Študijný odbor: 8.3.1. Ochrana osôb a majetku, 8.3.2
Bezpečnostné verejno-správne služby
Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb
a majetku, Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej
správe
 zabezpečovanie výučby predmetov cudzieho
jazyka
- Úvod do odbornej terminológie
- Odborná komunikácia I
- Odborná komunikácia II
- Písomná komunikácia
- Špecializovaná príprava
- Základy komunikácie I
- Základy komunikácie II
 hodnotenie študentov udeľovaním hodnotení
a skúšok,
 tvorba učebných osnov a didaktických pomôcok,
tematických plánov, informačných listov

 zabezpečovanie jazykových kurzov v systéme
ďalšieho vzdelávania MV SR,
 vedenie prednášok v rámci učiteľskej mobility
programu ERAZMUS+.
Odborné alebo umelecké zameranie

Cudzí jazyk pre špecifické účely – trestné právo,
kriminálna polícia, hraničná a cudzinecká polícia,
dopravná polícia, vyšetrovanie, kriminológia, krízový
manažment.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu
(autorské hárky) a kategórie
evidencie (napr. AAB, podľa
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012
Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

1. Monografia
AAB 2/ 9,6 AH
2. Učebnica (celkom 5,7 AH)
ACA 1/ 4,7 AH
ACC 1/ 1 AH
3. Skriptá
BCI 3/ 7 AH

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [3]
[4]
[5]
Spolu
Kontaktná adresa

Citácie zahraničné nereg. 10
Citácie domáce nereg.
45
Recenzie zahraničné
1
55

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra
jazykov, Sklabinská 1,
835 17 Bratislava

