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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...
Osvojíte si základné odborné vedomosti z dejín filozo-
fie, etiky, estetiky, ekofilozofie i  sociálnej filozofie. Na-
hliadnete i do medziodborových predmetov z oblasti 
spoločenských vied: politológie, ekonómie, sociológie, 
teórie štátu a práva i filozofickej antropológie. Dozviete 
sa veľa o  politickom a  ústavnom systéme Slovenskej 
republiky. Sprostredkujeme vám i poznatky z didaktiky 
výučby, spoznáte metódy a  strategické postupy, ako 
naučiť svojich budúcich žiakov to, čo vy už viete.

Život na katedre
Chcete sa o svojom odbore dozvedieť viac z úst tých naj-
povolanejších? Naša katedra vám ponúka celý rad mož-
ností. Zúčastnite sa aktívne našich kolokvií – v zálohe 
máme vždy aktuálne a inšpiratívne témy. Prijmite naše 
pozvanie na workshopy, ktoré pravidelne organizuje-
me v rámci Nitrianskych univerzitných dní. Ich súčasťou 
sú i Tvorivé dielne – v nich môžete zistiť, čo je (a možno 
i zažiť) napríklad kultúrny šok alebo sa viac dozvedieť 
o Fair Trade – spravodlivom obchode či iných zaujíma-
vých témach. Envirofilmy sú zase venované záchrane 
nášho prírodného bohatstva. Chcete viesť interdiscipli-
nárne dialógy? Dáme vám priestor. Najskôr sa však 
inšpirujte na našich Interdisciplinárnych dialógoch  – 
vedecko-metodologických prednáškach odborníkov 
zo sesterských odborov na UKF i  zo zahraničia. Radi 
beriete iniciatívu do vlastných rúk? I pre vás máme vhod-
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né pole pôsobenia. Stačí, ak sa poobzeráte okolo seba, 
vyberiete si nejaký odborný problém, zbavíte ho „prob-
lémovosti“ a  vaše riešenie predstavíte na fakultnom 
kole ŠVOUČ alebo ho hneď dajte na papier a publikujte 
v našom študentskom časopise Cesty filozofie. Dosť bolo 
vedeckých aktivít? O. K., poďte sa zabaviť na Welcome 
university party, beániu alebo imatrikulačný ples. Tak 
čo? Dáme stretko v budúcom akademickom roku? Príď-
te! Tešíme sa na vás!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako učiteľ občianskej náuky, občianskej 
výchovy, náuky o  spoločnosti na základných alebo 
stredných školách, v  mimoškolských vzdelávacích in-
štitúciách, ako metodik na výučbu konkrétnych pred-
metov a predmetových skupín, ako špecializovaný pra-
covník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, 
ale i vo verejnej správe (v oblasti „ľudských zdrojov“) či 
v masmédiách.
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