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Čo sa počas štúdia naučíte...
Získate celkový obraz o  dejinách filozofie, preniknete 
do jednotlivých disciplín systematickej filozofie, antro-
pológie, etiky, ekofilozofie, metafyziky, sociálnej filozo-
fie i do teórie poznania – epistemológie. K obľúbeným 
predmetom patrí i  logika. Neukrátime vás ani o  me-
dziodborové kontakty filozofie s  inými spoločenskými 
vedami: politológiou, sociológiou, ekonómiou i etikou.

Život na katedre
Hľadáte cestu? Tú životnú si budete musieť nájsť 
sami, ale cesty, ktorými sa uberala filozofia, vám po-
môžeme nájsť. A nielen to! Možno i sami objavíte tú 
filozofickú „cestičku“, ktorá vašim starším kolegom 
unikla a zverejníte ju v  študentskom časopise Cesty 
filozofie. Alebo sa chcete v odbore presadiť inak? Aj tu 
máte všetky cesty otvorené! Môžete sa napríklad 
aktívne zúčastniť našich kolokvií, ktoré sú vždy ve-
nované novým inšpiratívnym témam. Naši študenti 
sa už napríklad dozvedeli, aké boli filozofické reakcie 
na Francúzsku revolúciu i ako to vyzerá s  filozofiou, 
kultúrou a  celou spoločnosťou v  21. storočí. Naše 
workshopy, ktoré pravidelne usporadúvame v rámci 
Nitrianskych univerzitných dní, sú vždy zamerané na 
ekológiu. Na nich sa dozviete nielen to, ako môže 
ekofilozofia prispieť k  zlepšeniu životného prostre-
dia, ale v Tvorivých dielňach si môžete všetko aj prak-
ticky vyskúšať. Chcete ísť vlastnou cestou? Skúmajte, 
študujte, riešte problémy a  výsledky svojho úsilia 
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prezentujte na fakultných kolách ŠVOUČ. Máte už 
dosť mozgových aktivít? Aktivizujte svoje nohy na 
imatrikulačnom plese, študentských beániách ale-
bo medziuniverzitných hokejových súťažiach. Ešte 
stále hľadáte cestu? Načo? Veď ste ju už našli. Vedie 
priamo k nám! Radi vás už v budúcom akademickom 
roku privítame na UKF v Nitre!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako odborný pracovník v  politických in-
štitúciách, vo vládnych i  mimovládnych humanitne 
orientovaných inštitúciách, v  organizáciách a  inšti-
túciách tretieho sektora, v  kultúrno-spoločenských 
inštitúciách, nadáciách, občianskych združeniach, 
v redakciách a vydavateľstvách odbornej a spoločen-
skovednej literatúry.


