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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...
Dozviete sa, aká je základná štruktúra etickej výcho-
vy, zistíte, čo sa skrýva za pojmami empatia, pozitívne 
hodnotenie druhých, asertivita, prosociálnosť či krea-
tivita. Budete sa zaoberať teoretickými východiskami 
profesijnej etiky učiteľa na Slovensku i  v  európskom 
kontexte a  osvojíte si etický kódex učiteľa. Nahliad-
nete pod pokrievku etiky manželského a  rodinného 
života, dozviete sa, aké sú jeho antropologicko-etické 
predpoklady, rozoberiete etiku manželských vzťahov 
i koncepcie sexuality a naučíte sa, ako realizovať výcho-
vu k zodpovednosti a spravodlivosti. Určite vás zaujme 
i  etický rozmer medziľudskej komunikácie v  rovine 
slovnej i prostredníctvom reči tela. Naučíte sa rozvíjať 
komunikačné zručnosti, používať techniky aktívneho 
počúvania i spôsoby sebaprezentácie.

Život na katedre
Chcete sa inšpirovať v  zahraničí? Využite možnosť vý-
menných študijných pobytov na vybraných univer-
zitách. Nemusíte cestovať ďaleko – strávte semester 
v  Poľsku či Českej republike, ale ak vás lákajú vzdia-
lenejšie destinácie, ponúkneme vám aj výmenný štu-
dijný pobyt v  Škótsku alebo v  Kanade. Nemáte chuť 
cestovať? Zdokonaľte sa vo svojom študijnom odbore 
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doma. Iste vás nejaký etický „problémik“ osloví natoľ-
ko, že sa mu pokúsite prísť na koreň. Potom stačí, aby 
ste svoje riešenie prezentovali na súťaži ŠVOUČ alebo 
na odborných seminároch či konferenciách, ktoré pra-
videlne organizujeme. Z  katedrových aktivít máme 
toho pre vás pripraveného ešte oveľa viac. Nechajte 
sa prekvapiť! Budeme sa na vás tešiť už v  budúcom 
akademickom roku!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako učitelia etickej výchovy na základnej 
a  strednej škole, ako pedagógovia vo vzdelávacích 
a výchovných zariadeniach – napríklad pri práci s de-
likventnou mládežou. Ako pedagóga vás privítajú aj 
v  mimoškolských zariadeniach a  centrách voľného 
času. Zamestnanie nájdete aj v  kultúrno-spoločen-
ských a vzdelávacích inštitúciách.
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