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PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.  

 
Osobné:  • Narodený 8. júla 1976 v Brezne 
  
Vzdelanie: • 1997 – 2002 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 

odbor: politológia – nemecký jazyk a literatúra, 2002 štátna skúška 
s vyznamenaním, (magister) 

• Letný semester 2003 Humboldt Universität zu Berlin 

• 2005-2006 – štúdium politológie na Friedrich-Schiller-Universität 
v Jene (Master of Politics) – štipendium Nadácie Konrada 
Adenauera 

• 2007 – rigorózna skúška z politológie na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

• 2004-2010 – doktorandské štúdium politológie na Fakulte 
medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe.  
Dizertačná práca (Politické aspekty migrácie v Českej republike 
a na Slovensku) obhájená v júni 2010. Ph.D. – odbor politológia.  

  
Zamestnanie: • Od septembra 2002 odborný asistent, Katedra politológie, 

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

• 2006-2008 čiastočný úväzok na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne, katedra politológie a sociológie 

• Od roku 2003 – výkonný redaktor časopisu Slovenská politologická 
revue 

• Jeseň 2007 – nemecká redakcia Slovenského rozhlasu – externý 
redaktor 

  
Odborná stáž: • Marec – august 2003 Medzinárodné parlamentné štipendium 

Nemeckého Spolkového snemu v Berlíne, stáž - asistent poslanca 
Bundestagu Norberta Geisa (Kresťansko-sociálna únia),  odborné 
školenia nemeckých politických nadácií  na rôznych miestach 
v Spolkovej republike Nemecko a v Bruseli 

  
Účasť na grantoch • VEGA - Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku (2006-2009) 

– spoluriešiteľ 

• Európsky parlament, Ministerstvo školstva SR – Študentský 
európsky parlament (2009-2010) – spolugarant 

• IUVENTA – Politická participácia prvovoličov (2009-2010) - 
spoluriešiteľ 

  
Členstvá: • Od 2002 člen Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri 

Slovenskej akadémii vied (SSRP), od roku 2009 predseda 
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• Od 2009 člen revíznej komisie v Rade slovenských vedeckých 
spoločností pri Slovenskej akadémii vied 

  
Jazyky: • Nemecký jazyk – štátna skúška 2002, 

• Anglický jazyk  

 

 

 Senec, 04. júla 2010 


