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SOCIOLÓGIA
Čo sa počas štúdia naučíte...
Naučíte sa sociálne myslieť, preniknete do sociologických teórií, hravo zvládnete prácu so štatistickými
dátami a sami dokážete uskutočňovať sociologické
prieskumy. V kurze sociálna deviácia budete odhaľovať sociálne príčiny nežiaducich spoločenských javov.
V predmete sociológia rodiny vás zasvätíme do problematiky sociálne podmienených zmien vo fungovaní
súčasnej rodiny a v disciplíne sociológia médií zase do
sociologických charakteristík mediálnej komunikácie.
Do detektívnej práce nahliadnete v predmete základy
kriminológie. Iste vás osloví aj predmet mediácia a probácia v trestnom konaní - zistíte, či a ako sa v trestnej politike SR uplatňujú alternatívne tresty, ale hlavne, ako sa
stať úspešným „riešiteľom“ konfliktov nesúdnou cestou
(mediátorom) a sociálnym kurátorom (probátorom).

Život na katedre
Chcete sa stať dobrým sociológom a baví vás tak trošku
detektívna práca? Nepotrebujete k tomu lupu Sherlocka Holmesa. Skúmajte sociologické príčiny samovrážd, alkoholizmu, drogovej závislosti či prostitúcie.
Výsledky svojich výskumov zverejnite na súťažiach
ŠVOUČ, ktoré katedra každoročne organizuje. Chcete
ísť v šľapajach mediálne známych sociológov? Využite
bohaté medzinárodné kontakty Katedry sociológie
a zbierajte zahraničné skúsenosti na študijných pobytoch v Poľsku, na Karlovej univerzite v Prahe alebo na
iných významných sociologických pracoviskách.

SOCIOLÓGIA
Máte radi zábavu či recesiu? Zažite „krst“ novoprijatých
študentov na katedrovej imatrikulácii. Tretiaci si pre
vás pripravili interaktívny program, pri ktorom sa dosýta nasmejete i zabavíte. Tešíme sa na vás! V septembri dovidenia!

Čo s diplomom v rukách?
Ak vás láka vedecká práca, absolventi nájdu dobré
uplatnenie vo vedeckých inštitúciách, napr. aj v Slovenskej akadémii vied. Ak uprednostňujete prácu
s ľuďmi alebo obdivujete dynamický svet reklamy,
zamestnajte sa v personálnych a reklamných agentúrach. Ako mediátorov a probačných pracovníkov
v trestných konaniach vás radi prijmú i na okresných
a krajských súdoch.
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