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Doc. PhDr. Jaroslava Stašková, CSc. je 
absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v odbore 
anglický a nemecký jazyk, kde získala aj 
titul PhDr. (1982) a hodnosť kandidátky 
vied (1985) v odbore jazykoveda 
konkrétnych jazykových skupín – 
anglistika. V uvedenom odbore získala aj 
vedecko-pedagogický titul docentka v roku 
2005 na Prešovskej univerzite v Prešove.  

Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa od začiatku venovala 
výučbe lingvistických disciplín na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, 
neskôr na Inštitúte angIistiky a amerikanistiky FF Prešovskej  

V rokoch 1997- 2003 vykonávala na Filozofickej fakulte PU funkciu prodekanky pre 
zahraničné vzťahy. V roku 2005 bola poverená vedením Prešovskej univerzity, aby 
pripravila koncepciu výučby jazykov na PU s následným konštituovaním Ústavu 
jazykových kompetencií, pracoviska s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorý do  
r. 2010 viedla.  

V rámci svojich medzinárodných aktitít bola koordinátorkou alebo kontraktorkou 
viacerých projektov TEMPUS (Central and East Slovakia Mobility Project, 
Introducing ECTS to Language Departments, University Student Services centre –  
a pilot project, Westbalkan Bologna Promoters Network), zástupkyňou Slovenskej 
republiky vo viacerých projektoch v rámci Multištátnej spolupráce a iných programov 
EÚ (napr. Diploma Supplement Phare Project,  Recognition of Higher Education 
Diplomas and Study Creditpoints across Borders, Quality Assurance in Higher 
Education). 

Od roku 1998 je členkou európskeho tímu národných promotérov ECTS, neskôr 
poradcov a expertov pre oblasť Európskeho systému na prenos a zhromažďovanie 
kreditov a dodatok k diplomu. Bola členkou pracovnej skupiny MŠ SR pre prípravu 
Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia 
(2001-2002) a členkou pracovnej skupiny Slovenskej rektorskej konferencie pre 
inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl v Slovenskej republike v spolupráci s EUA 
(2005). V súčasnosti je členkou Národného tímu bolonských expertov, kde je 
kontaktnou osobou a konzultantkou pre správnu implementáciu ECTS a DS 
a prípravu vysokoškolských inštitúcií, ktoré sa uchádzajú o získanie Značky ECTS  
a DS .  
  
Február 2011 


