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Čo sa počas štúdia naučíte...
Získate prehľad o prienikoch cestovného ruchu a kul-
túry, ponoríte sa do interdisciplinárnych súvislostí   
a osvojíte si poznatky z kultúrnej antropológie, dejín 
kultúry, histórie, geografie, regionálneho rozvoja, mar-
ketingu, práva a ekonómie. Výrazne si posilníte všetky 
zručnosti v používaní dvoch cudzích jazykov. Náš štu-
dijný program nabáda ku kreativite, je užitočnou prí-
pravou pre život a priblíži pestré možnosti uplatnenia.

Život na katedre
Získajte teoretické aj praktické skúsenosti zo sprievod-
covskej činnosti aj osvedčenie Sprievodca cestovného 
ruchu. Zapojte sa do prípravy projektov regionálneho 
rozvoja. Realizujte sa ako manažéri a podieľajte sa na 
príprave rôznych odborných a kultúrnych podujatí. 
Katedra ich pravidelne organizuje sama aj v spolu-
práci s mestom Nitra, NISYS-om, či inými inštitúciami. 
Zvoľte si orientáciu na kultúru a kultúrne dedičstvo, 
na etnické minority, dejiny kultúry, či geografiu. 
Absolvujte výskumy v teréne, študujte a výsledky 
prezentujte na študentských konferenciách doma  
i v zahraničí. Cestujte s nami, máme pre vás priprave-
né zaujímavé domáce aj zahraničné exkurzie i semes-
trálne študijné pobyty na partnerských univerzitách  
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vo svete. Sebarealizujte sa a bavte sa s nami na beáni-
ách a spoločenských podujatiach.

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako riadiaci pracovníci v štátnej a regionál-
nej správe, v manažmente a marketingu kultúry a ces-
tovného ruchu doma aj v zahraničí. Lukratívne posty 
nájdete aj v masmédiách. V privátnej sfére Vás privítajú 
rôzne podnikateľské subjekty: cestovné kancelárie, 
turistické agentúry, kúpeľné zariadenia, hoteliérstvo, 
obchodné organizácie, reklamné agentúry. Ak vás láka 
pedagogická činnosť, pracovné miesto nájdete aj na 
stredných školách a univerzitách.
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