Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)

Liptáková, Ľudmila, doc., PaedDr., PhD.

Adresa(y)

Magurská 3, 080 01 Prešov, Slovakia

Telefón(y)

+421 51 7470 532 (530)

E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie

Mobil:

+421 918693092

ludmila.liptakova@unipo.sk
Slovenská Republika
12.06.1963
žena

Pracovné skúsenosti
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

2006 - súčasnosť
vysokoškolská učiteľka na funkčnom mieste docenta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy

Hlavné činnosti a zodpovednosť

pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť, organizačná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Školstvo

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

1998 – 2003
odborná asistentka
odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
Školstvo

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

1999 – 2000
externá učiteľka
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
Školstvo

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

1996 – 1997
externá učiteľka
Základná škola, Ďumbierska ul., Prešov
Školstvo

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

1990 – 1997
odborná asistentka
odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
Školstvo

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

1986 – 1989
vysokoškolská asistentka
asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
Školstvo
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Vzdelávanie a príprava
Vzdelanie
Od - do
Názov získanej kvalifikácie

Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

2004
docentka, vedecko-pedagogický titul doc., vedný odbor Teória vyučovania predmetov
všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii Teória vyučovania predmetov na
1. stupni základných škôl 75-02-9
pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v odbore lingvistika a lingvodidaktika
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity

Od – do
Názov získanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

1998
vedecká hodnosť CSc., vedný odbor Slovenský jazyk 73-14-9
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Od – do
Názov získanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

1986
akademický titul PaedDr.
Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove

Od – do
Názov získanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

1981 – 1986
Mgr., odbor – slovenský jazyk a literatúra; občianska náuka; nemecký jazyk (1995)
Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
Certifikáty zo vzdelávacích kurzov
2009 –
2009 –
2007 –
2000 –

certifikát z workshopu Dynamic Assessment of Young Children (lektor David
Tzuriel, Ph.D);
certifikát z kurzu Dynamic Assessment, Learning, Culture and Cognition (The
International Center for Mediated Learning);
certifikovaná lektorka Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní;
certifikát Univerzity v Severnej Iowe a Združenia Orava pre demokraciu vo
vzdelávaní – vzdelávací program Inovačné metódy vo vyučovaní a učení;

Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y)

slovenský jazyk

Ďalší(ie) jazyk(y)
Sebahodnotenie

Porozumenie
Počúvanie

Európska úroveň (*)

Samostatný
používateľ

Čítanie

Písanie

Samostatný ústny
prejav

Anglický jazyk

B2

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

Nemecký jazyk

C1 Skúsený užívateľ C1 Skúsený užívateľ B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

Ruský jazyk

C1 Skúsený užívateľ C1 Skúsený užívateľ B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

Hovorenie
Ústna interakcia

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

Organizačné zručnosti a
kompetencie
Počítačové zručnosti a kompetencie
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Zručnosti pri vedení pracovného tímu (v pozícii vedúcej katedry, v pozícii zodpovednej riešiteľky
vedeckovýskumných projektov).
certifikát ECDL (2008); certifikát tvorby kurzov v elektronickom výučbovom prostredí Moodle (2007)
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Vedeckovýskumné projekty
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1991 – 1993 – inštitucionálny projekt – Možnosti prekonávania jednostrannosti didaktickej
komunikácie (spoluriešiteľka);
1998 – 2000 – grantový projekt (Nadácia Jana Husa) – Okazionalizmy v hovorenej
komunikácii (vedúca projektu);
1998 – 2000 – grantový projekt (VEGA) – Slovotvorný slovník slovenčiny (zástupkyňa
vedúceho projektu);
2001 – 2003 – grantový projekt (Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Univerzita
v Severnej Iowe) – Inovačné metódy vo vyučovaní slovenského jazyka
(spoluriešiteľka);
2004 – 2006 – grantový projekt VEGA 1/1423/04 – Malý slovotvorný slovník slovenčiny
(vedúca projektu);
2004 – 2006 – medzinárodný grant bilaterálnej česko-slovenskej vedecko-technickej
spolupráce, i. č. 056) – Dotyky slovenskej a českej literatúry pre
deti a mládež v 20. storočí (spoluriešiteľka);
2006 – 2008 – grantový projekt KEGA 3/4092/06 – Rozvíjanie literárno-komunikačnej a
odborovodidaktickej kompetencie budúcich učiteľov preelementaristov a
elementaristov prostredníctvom elektronického vzdelávania (vedúca projektu);
2006 – 2008 – grantový projekt VEGA 1/3717/06 – Slovotvorba a textotvorba. Čo dáva text
slovotvorbe a slovotvorba textu (spoluriešiteľka);
2007 –
medzinárodný grantový projekt 21/BES spolufinancovaný Európskou úniou
Program INTERREG III Poľsko-Slovensko – Žiak na poľsko-slovenskom
pohraničí euroregiónu Beskydy (spoluriešiteľka);
2007 – 2009 – grantový projekt APVV-0073-06 – Dynamické testovanie latentných
učebných kapacít detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
(spoluriešiteľka);
2009 –
medzinárodný projekt TELL – Teaching least widely used languages across
Europe – v spolupráci s Akdeniz University, Faculty of Education, Antalya,
Turecko (spoluriešiteľka);
2009 – 2011 – grantový projekt KEGA 3/7270/09 – Integrovaná didaktika slovenského
jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie (vedúca projektu);
2011 – 2012 – grantový projekt VEGA 1/0914/11 – Kompozitá v slovenčine (zástupkyňa
vedúceho projektu);
2012 – 2014 – grantový projekt KEGA 023PU-4/2012 – Encyklopédia jazyka pre deti
(vedúca projektu);
2012 – 2015 – grantový projekt APVV-0281-11 – Exekutívne funkcie ako štrukturálny
komponent schopnosti učiť sa: diagnostika a stimulácia (spoluriešiteľka);
2012 – 2014 – grantový projekt VEGA 1/0129/12 – Modelovanie rečového vývinu slovensky
hovoriacich detí v ranom veku (spoluriešiteľka);
2012 – 2013 – projekt ŠF EÚ, operačný program Vzdelávanie, ITMS 26110230048 –
Zvýšenie kvality vzdelávania na Prešovskej univerzite
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