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Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
V  predmete environmentálna etika sa dozviete, ktoré 
filozofické a  etické koncepcie reagujú na hrozbu glo-
bálnej ekologickej krízy, aké sú východiská a spôsoby 
jej riešenia. Na prácu ako na sebarealizačný faktor, na 
jej hodnotu i na jej schopnosť meniť svoje okolie i sa-
motného pracujúceho sa pozrieme v  predmete etika 
práce. Aktuálnu problematiku aplikácie a dodržiavania 
etických a  mravných zásad v  politike, masmediálnej 
komunikácii i v riadiacich manažérskych funkciách ro-
zoberieme v  disciplínach: etika politiky, masmediálna 
etika a manažérska etika.

Život na katedre
Chcete sa očami etika pozrieť na zúbky mediálnym 
škandálom, politickým kauzám či rozobrať správanie 
manažérov vo vedení firiem? Máte vlastné kreatívne rie-
šenia na odvrátenie hrozby globálnej ekologickej krízy? 
Láka vás riešenie etických dilem? Uvažujte, študujte, 
skúmajte, konfrontujte si svoje názory v  diskusných 
fórach, zúčastnite sa každoročne organizovanej ŠVO-
UČ alebo prezentujte vlastný pohľad na veci v rámci 
vedeckých konferencií. Chcete vedieť, čo je nové v etike 
za hranicami Slovenska? Zistíte to na vlastnej koži, ak 
vycestujete na výmenný študijný pobyt do zahraničia. 

APLIKOVANÁ ETIKA –
ETIKA PROFESIJNÝCH 
ČINNOSTÍ (BC.)
ETICKÁ EXPERTÍZA A ETICKÉ 
PORADENSTVO (MGR.)
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Filozofická fakulta  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 386
E-mail: ketiky@ukf.sk
Web: www.kvae.ff.ukf.sk

Dáte prednosť sesterským univerzitám v  Českej re-
publike či Poľsku alebo sa radšej pozriete do vzdiale-
nejších kútov sveta? Čo tak stráviť semester v Škótsku 
alebo Kanade? Nezabudnite, že prestupná stanica za 
kvalitným vzdelaním i  zážitkami študijných pobytov 
je na UKF v Nitre. Tešíme sa na vás!

Čo s diplomom v rukách?
Ako profesionálneho etika vás radi uvítajú vo verej-
nom i  súkromnom sektore, štátnej službe a  na pôde 
výchovných inštitúcií. Ako odborníka schopného riadiť 
pracovné tímy, diagnostikovať a riešiť etické problémy 
vás zamestnajú na rôznych postoch vo vrcholnom ma-
nažmente firiem alebo v  národných i  nadnárodných 
organizáciách, v  poradenských centrách,  etických ko-
misiách i  v  riadiacich orgánoch a  výboroch na posu-
dzovanie stavu etického rozhodovania. V kompetencii 
absolventov je tvorba profesionálnych etických kóde-
xov pre rôzne druhy povolaní, vykonávanie etických 
auditov a etických expertíz.
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