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PREČO ŠTUDOVAŤ
NA UNIVERZITE KONŠTANTÍNA
FILOZOFA V NITRE?

Sme Atraktívni
• Ako moderná inštitúcia ponúkame
atraktívne bakalárske, nadväzujúce
magisterské a doktorandské študijné
programy na piatich fakultách univerzity.
• V rámci učiteľského štúdia ponúkame
jedinečnú možnosť voľne si skombinovať
predmety, ktoré chce uchádzač
v budúcnosti vyučovať.
• Zabezpečujeme najširší rozsah
pedagogických praxí v reálnych
podmienkach, budujeme sieť
univerzitných cvičných škôl.
• Vzdelávanie uskutočňujeme pod
vedením významných, medzinárodne
akceptovaných učiteľov a vedcov.
• Sme víťazom Národnej ceny za kvalitu.
• Naša univerzita je jednou zo šiestich
najlepších slovenských vysokých škôl
na základe medzinárodných rankingov
(University Ranking by Academic
Performance RAP a EECA QS Rankings/
EECA - Emerging European and Central
Asia/).
• Pracovisko univerzity je držiteľom
certifikátu European Master’s in
Translation, ktorý mu udelila Európska
komisia ako jedinej vzdelávacej inštitúcii
na Slovensku.
• Na našej univerzite sídli ECL - Národné
skúšobné centrum pre certifikáciu
moderných jazykov.
• Na svojich fakultách ponúkame možnosť
získať duálny diplom vo vybraných
programoch v spolupráci s renomovanými
zahraničnými univerzitami.

> sme AAA

Sme Aktuálni
• Aktualizujeme ponuku a organizáciu
vzdelávania, podporujeme
študentskú diverzitu.
• Máme kreditový systém štúdia,
študent sám rozhoduje o študijnej
záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia
podľa svojich potrieb a záujmov.
• Ponúkame širokú škálu výberových
predmetov, ktorými si môže študent
doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.
• Intenzívne rozširujeme možnosti
štúdia v zahraničí v rámci
medzinárodných vzdelávacích,
výskumných a mobilitných
programov.
• Poskytujeme podporu študentom so
špecifickými vzdelávacími potrebami,
psychologické, kariérne, duchovné,
finančné, sociálne a zdravotné
poradenstvo.

Sme Akční
• Neustále rozvíjame informačné
technológie.
• Budujeme moderné vzdelávacie
a výskumné priestory.
• Modernizujeme ubytovacie priestory
študentských domovov univerzity.
• Podporujeme voľnočasové aktivity
študentov, rozširujeme možnosti
kultúrneho, športového a spoločenského
života študentov.

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA
FILOZOFA V NITRE
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(UKF) je modernou vzdelávacou,
vedeckou a umeleckou inštitúciou,
ktorá nesie meno významnej osobnosti
v histórii Nitry, Slovenska i Európy –
Konštantína Filozofa (svätého Cyrila,
827 – 869).
Jej poslaním je rozvíjať harmonickú
osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro
a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju
vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia,
a teda k rozvoju vedomostnej spoločnosti.
Hlavnou úlohou UKF pri napĺňaní jej
poslania je poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie
alebo tvorivá umelecká činnosť.

Kontaktné informácie:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail: ukf@ukf.sk

ŠTÚDIUM
NA UKF

Deň otvorených dverí - jesenný termín
Fakulta prírodných vied - 26. 11.2020
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - 28. 11.2020
Fakulta stredoeurópskych štúdií - 28. 11.2020
Filozofická fakulta - 27. 11.2020
Pedagogická fakulta - 26. 11.2020

Deň otvorených dverí - jarný termín

Získaj vzdelanie akceptované v zahraničí

Bc.
Mgr.
PhD.

Všetky fakulty - 18. 2. 2021

Bakalárske štúdium
štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
- titul „bakalár“ (Bc.)

Magisterské štúdium

štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme
- titul „magister“ (Mgr.)

Informácie o prijímacom konaní
na bakalárske študijné programy
•

Doktorandské štúdium
štandardná dĺžka štúdia - 3-4 roky v dennej a 4-5 rokov v externej
forme - titul „philosophiae doctor“ (PhD.)

•

UZÁVIERKA PRE PRIJÍMANIE
PRIHLÁŠOK 2. KOLO

•

31. marec

15. august

•

magisterské štúdium

30. apríl

15. august

doktorandské štúdium

31. máj

-

STUPEŇ ŠTÚDIA

UZÁVIERKA PRE PRIJÍMANIE
PRIHLÁŠOK 1. KOLO

•

bakalárske štúdium

•
•

Termín konania prijímacích skúšok
Bakalárske štúdium:
Pedagogická fakulta - 12. – 15. 4. 2021
Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta stredoeurópskych štúdií a Fakulta
sociálnych vied a zdravotníctva - 7. – 11. 6. 2021
Magisterské štúdium:
Všetky fakulty - 7. – 11. 6. 2021
Doktorandské štúdium:
Všetky fakulty - 28. 6. – 2. 7. 2021

O bakalárske študijné programy sa môže uchádzať absolvent s úplným stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou (resp. ekvivalentnou skúškou)
zo Slovenskej republiky a zo zahraničia a predloží o tom právoplatný doklad.
Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na niektorú z fakúlt
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy,
na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
Prihlášku nájde uchádzač na adrese:
www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-sa-na-studium
V prihláške uvádza uchádzač všetky požadované informácie
podľa požiadaviek fakulty, na ktorú podáva prihlášku.
Potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole nie je povinné vyžaduje sa len v niektorých programoch podľa rozhodnutia dekana.
Bližšie informácie: v možnostiach štúdia na príslušnej fakulte.
Uchádzačom so špecifickými vzdelávacími potrebami odporúčame kontaktovať
Študentské centrum UKF v Nitre (web: www.ukf.sk/sc).

Poplatok za prijímacie konanie
•
•

za elektronickú prihlášku 25,00 €
(podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
za papierovú prihlášku 30,00 €

Poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač na číslo účtu fakulty výlučne
bankovým prevodom podľa informácií uvedených na webovom sídle fakulty.

PREČO
STUDOVAŤ
NA FPV?

FAKULTA
PRÍRODNÝCH VIED
UNIVERZITY
KONŠTANTÍNA
FILOZOFA
V NITRE

www.fpv.ukf.sk
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
aplikovaná ekológia a environmentalistika

•

•

FAKULTA PONÚKA LEN KVALITU
FPV UKF v Nitre je moderná fakulta,
ktorá v nadväznosti na aktívny
vedecký výskum poskytuje svojim
študentov vysokoškolské vzdelanie
len v akreditovaných študijných
programoch z oblasti prírodných vied,
matematiky, informatiky a ekonómie.
ŠIROKÁ PONUKA ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV
V celoslovenskom priestore vysokých
škôl FPV UKF v Nitre ponúka viaceré
odborné študijné programy z biológie,
environmentalistiky, fyziky, matematiky,
informatiky, chémie a geografie.
V prípade učiteľských študijných
programov však ponúka aj najširší
výber kombinácií učiteľského štúdia
prírodovedných predmetov, matematiky
a informatiky v kombinácii s jazykovými,
umeleckými, technickými, humanitnými
a spoločensko-vednými predmetmi.
ŠTÚDIUM V PROFESIONÁLNYCH
PODMIENKACH
FPV UKF v Nitre má vybudované
moderné učebné priestory a k dispozícii

unikátne laboratóriá s jedinečnými
prístrojmi, ktoré umožňujú jej
vedcom, ako aj študentom dosahovať
medzinárodne akceptovateľné výsledky.

•

•

•

magisterský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

doktorandský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

PhD. D

Bc. D

aplikovaná informatika

Bc. D/E

Mgr. D/E

biológia

Bc. D/E

Mgr. D

environmentalistika

Bc. E

Mgr. E

environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
fyzika

•

bakalársky
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

PhD. D/E

Mgr. D
Bc. D/E

fyzika materiálov

Mgr. D/E

geografia v regionálnom rozvoji

Bc. D/E

Mgr. D/E

matematicko-štatistické a informačné metódy v
ekonómii a finančníctve

Bc. D/E

Mgr. D/E

PhD. D/E

teória vyučovania fyziky

PhD. D/E

teória vyučovania chémie

PhD. D/E

FAKULTA ZVIDITEĽŇUJE SVOJICH
ŠTUDENTOV
Fakulta sa aktívne zapája do riešení
medzinárodných i domácich vedeckých
projektov, pričom do výskumných úloh
aktívne zapája aj svojich študentov.
Získané výsledky študenti prezentujú
na medzinárodných konferenciách
a rôznych študentských vedeckých
podujatiach doma i v zahraničí.

teória vyučovania informatiky

PhD. D/E

teória vyučovania matematiky

PhD. D/E

molekulárna biológia

PhD. D/E

ŠTIPENDIÁ PRE ŠTUDENTOV
Študenti vybraných študijných
programov prírodovedných odborov
získavajú motivačné štipendiá na
podporu ďalšieho štúdia.
ABSOLVENTI MAJÚ UPLATNENIE
Vysokoškolské vzdelávanie doplnené
odbornou a pedagogickou praxou počas
štúdia má pozitívny vplyv na uplatnenie
absolventov fakulty na trhu práce.

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

bakalársky stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

magisterský stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

*biológia v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

ekológia v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

*fyzika v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

*geografia v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

*chémia v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

*matematika v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

*informatika v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

*odborné ekonomické predmety v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

* - V uvedených učiteľských programoch ponúka fakulta aj rozširujúce štúdium v externej forme.
Učiteľské študijné programy sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. (Bc., Mgr.) Na štúdium učiteľstva na FPV
UKF v Nitre je možné prihlásiť sa na učiteľské štúdium
v dvojkombinácii:
•
•

prírodovedných predmetov: biológia, ekológia,
fyzika, geografia, chémia, informatika,
matematika, odborné ekonomické predmety
alebo v kombinácii prírodovedný predmet
a niektorý z predmetov: anglický jazyk

a literatúra, estetická výchova, etická výchova,
francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné
umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk
a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk
a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky
jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra,
technika, telesná výchova, výchova k občianstvu,
výtvarné umenie, maďarský jazyk a literatúra
(vtedy uchádzač posiela prihlášku na štúdium na
Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)

PREČO
STUDOVAŤ
NA FSVaZ?
www.fsvaz.ukf.sk

•

Poskytujeme vysokoškolské
vzdelávanie v odboroch sociálnych
a nelekárskych zdravotníckych vied
a jeho cieľom je pripraviť pre prax
odborníkov a odborníčky pre sféru
sociálnych, poradenských, výchovných
a zdravotných služieb.

•

Naši učitelia sú v prvom rade ľuďmi
a partnermi v procese vzdelávania.

•

Disponujeme zrekonštruovanými
a technicky vybavenými študijnými
priestormi.

•

•
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FAKULTA
SOCIÁLNYCH VIED
A ZDRAVOTNÍCTVA
UNIVERZITY
KONŠTANTÍNA
FILOZOFA
V NITRE

•

Pre každého študenta je k dispozícii
študijný poradca, ktorý mu ponúkne
pomoc pri problémoch so štúdiom
a poradenské služby v oblasti
psychologického, sociálneho
a zdravotného poradenstva.

•

Poskytujeme záujmové vzdelávanie
vo viacerých atraktívnych oblastiach
ukončené osvedčením, ktoré je
výhodou na trhu práce (napríklad Kurz
slovenského posunkového jazyka, Kurz
rómskeho jazyka, Vedenie rovesníckych
skupín a ďalšie).

Ponúkame moderné vyučovacie
metódy, partnerské prostredie,
kontakty na európske univerzity
a vysoké školy, podporu mobilít.

•

Študent je naším partnerom, nielen
objektom vzdelávania, preto v prístupe
k študentom presadzujeme podporujúci
prístup zameraný na odborný a ľudský rast.

Stretnúť sa u nás môžete so
zaujímavými a inšpiratívnymi
ľuďmi z oblasti sociálnych vied
a pomáhajúcich profesií zo Slovenska
a zahraničia.

•

Naši študenti vo všetkých odboroch
majú stovky hodín praxe, čo im
významne uľahčuje vstup na trh práce.

•

Máme na fakulte silnú dobrovoľnícku
platformu tvorenú pedagógmi
a študentmi.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

bakalársky
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

ošetrovateľstvo

magisterský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

doktorandský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

Bc. D/E

psychológia

Bc. D

sociálna práca

Mgr. D

Bc. D/E

sociálne služby a poradenstvo

Bc. D

aplikovaná sociálna práca

PhD. D/E
Mgr.D
Mgr. D/E

pedagogická, poradenská a školská psychológia

PhD. D/E
•

Poznámka: uchádzač o zdravotnícke študijné programy
doloží k prihláške lekársky POSUDOK O SPÔSOBILOSTI
NA ŠTÚDIUM ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

PREČO
STUDOVAŤ
NA FSS?

FAKULTA
STREDOEURÓPSKYCH
ŠTÚDIÍ UNIVERZITY
KONŠTANTÍNA
FILOZOFA
V NITRE

www.fss.ukf.sk

•

Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre je vzdelávacou a vedeckou
ustanovizňou, ktorá rozvíja svoju
činnosť v duchu multikulturalizmu
a vzájomného porozumenia. V zhode
s názvom sa stáva nosným prvkom
vedecko-výskumnej i vzdelávacej
činnosti fenomén stredoeurópanstva.
Tento aspekt je prítomný vo všetkých
študijných programoch, ale odzrkadľuje
sa aj v tom, že na fakulte pôsobia
odborníci nielen zo Slovenska, ale aj
z Čiech, Maďarska a Poľska, rovnako
odborníci z oblasti humanitných,
prírodných vied i cestovného ruchu.

•

•

Kladieme dôraz na prepojenie teórie
s odbornou praxou a medzinárodný
multilingválny priestor, t. j. posilňovanie
interkultúrneho a multikultúrneho
vzdelávania ponukou výučby
v regionálnych i svetových jazykoch,
ako aj podporu talentovaných
a ambicióznych študentov.
Pri tvorbe študijných programov sme
zohľadnili potreby odbornej praxe
a pracovného trhu. Vďaka tomu sú
absolventi našej fakulty veľmi úspešní
a žiadaní na trhu práce. Súčasťou
každého študijného programu fakulty
je aj odborná alebo pedagogická prax,
v rámci ktorej môžu študenti využiť
nadobudnuté teoretické vedomosti.
Viacerí študenti dostanú pracovnú
ponuku už počas vzdelávania.

Ponuka študijných programov na akademický rok 2021/2022
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

bakalársky
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

magisterský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

Bc. D

maďarský jazyk v bilingválnej
administratívnej komunikácii
regionálny cestovný ruch

Mgr. D
Bc. D

manažment regionálneho cestovného ruchu

Mgr. D

stredoeurópske areálové štúdiá

Bc. D

predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

Bc. D

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský
jazyk a kultúra v kombinácii *

doktorandský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

Mgr. D

PhD. D/E

Mgr. D/E
Bc. D

Mgr. D

teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

PhD. D/E

* - Študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra sa uskutočňuje ako dvojpredmetové štúdium s predmetmi slovenský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra
alebo španielsky jazyk a kultúra.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
maďarský jazyk a literatúra v kombinácii*

bakalársky stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

magisterský stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

Bc. D

Mgr. D

* - Učiteľské študijné programy v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

Na fakulte je možné prihlásiť sa na
učiteľské štúdium v dvojkombinácii
predmetov:
maďarský jazyk a literatúra v kombinácii
s predmetom:
anglický jazyk a literatúra, biológia,
ekológia, estetická výchova, etická
výchova, francúzsky jazyk a literatúra,
fyzika, geografia, história, hudobné

umenie, chémia, informatika, matematika,
náboženská výchova, nemecký jazyk
a literatúra, odborné ekonomické
predmety, pedagogika, psychológia,
ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk
a literatúra, španielsky jazyk a literatúra,
taliansky jazyk a literatúra, technika,
telesná výchova, výchova k občianstvu,
výtvarné umenie

PREČO
STUDOVAŤ
NA FF?

FILOZOFICKÁ
FAKULTA
UNIVERZITY
KONŠTANTÍNA
FILOZOFA
V NITRE

www.ff.ukf.sk

•

•
•

Filozofická fakulta UKF v Nitre patrí
dlhodobo k najväčším fakultám na
Slovensku. V ostatnej komplexnej
akreditácii sme nielen v rámci UKF,
ale aj v porovnaní s ostatnými
fakultami humanitného zamerania
na Slovensku dosiahli vynikajúce
výsledky, ktoré svedčia o kvalite nami
zabezpečovaného štúdia.

•

•

Ponúkame širokú škálu atraktívnych
študijných programov a mimoškolských
aktivít pre študentov.
Naši študenti majú možnosť
prakticky si overiť svoje vedomosti
a zručnosti v rôznych typoch inštitúcií
a organizácií, napríklad v komerčných
obchodných spoločnostiach, v oblasti
štátnej a verejnej správy, v médiách,
v marketingových inštitúciách
či prekladateľských, cestovných
a reklamných agentúrach, ale aj
prostredníctvom terénnych výskumov,
ktoré sú súčasťou študijných plánov
viacerých študijných programov.

Disponujeme moderným technickým
vybavením (tlmočnícke laboratóriá,
sociologické laboratórium,
špecializované počítačové učebne
a pod.), ktoré významne prispieva
k zvýšeniu kvality štúdia.
Samozrejmou súčasťou štúdia na
fakulte sú študijné pobyty a stáže
v rámci zahraničných výmenných
programov, ako aj odborná prax
študentov v domácich a európskych
inštitúciách.

•

Ponúkame možnosť získať duálny
diplom vo vybraných programoch
v spolupráci s renomovanými
zahraničnými univerzitami.

•

Sme držiteľmi certifikátu European
Master’s in Translation, ktorý nám
udelila Európska komisia ako jedinej
vzdelávacej inštitúcii na Slovensku.

•

Sídli u nás ECL – Národné skúšobné
centrum pre certifikáciu moderných
jazykov.
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JEDNOODBOROVÉ
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
anglistika
anglický jazyk v odbornej komunikácii
aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce
aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
aplikovaná etika – etika profesijných činností
archeológia
digitálna marketingová komunikácia
editorstvo a vydavateľská prax
estetika
etika
etnológia
euroázijské štúdiá
filozofia
história
kulturológia
lingvodidaktika
marketingová komunikácia a reklama
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním
francúzskeho jazyka
muzeológia
muzeológia a kultúrne dedičstvo
nemčina v hospodárskej praxi
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
politológia
riadenie kultúry a turizmu
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
sociológia
taliansky jazyk a kultúra
východoslovanské jazyky a kultúry
žurnalistika
národné literatúry ako súčasť medziliterárnych
spoločenstiev
slavistika – slovanské jazyky
slovenské dejiny
slovenský jazyk a literatúra
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

bakalársky
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

magisterský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

Bc. D/E

doktorandský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

PhD. D/E
Mgr. D/E

Bc. D/E
Mgr. D/E
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D

Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D

Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D/E
Bc. D

Mgr. D

Mgr. D/E
Mgr. D

Bc. D/E

Mgr. D/E

PhD. D/E

PhD. D/E
PhD. D/E
PhD. D/E

PhD. D/E
PhD. D/E
PhD. D/E

Bc. D
Mgr. D
PhD. D/E
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D/E
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D/E

Mgr. D
Mgr. D/E
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D

PhD. D/E

Mgr. D/E
PhD. D/E
PhD. D/E
PhD. D/E
PhD. D/E
PhD. D/E

bakalársky stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

MEDZIODBOROVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
história – archeológia

Bc. D

história – filozofia

Bc. D

politológia – filozofia

Bc. D

ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – euroázijské
štúdiá

Bc. D

ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – filozofia

Bc. D

sociológia – anglistika

Bc. D

žurnalistika – história

Bc. D

žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi

Bc. D

PREKLADATEĽSTVO
A TLMOČNÍCTVO

bakalársky
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

magisterský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

MARTIN
aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce
aplikovaná etika – etická expertíza
a etické poradenstvo

doktorandský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:
anglický jazyk a kultúra

Bc. D

Mgr. D

francúzsky jazyk a kultúra

Bc. D

Mgr. D

nemecký jazyk a kultúra

Bc. D

Mgr. D

ruský jazyk a kultúra

Bc. D

Mgr. D

slovenský jazyk a kultúra

Bc. D

Mgr. D

španielsky jazyk a kultúra

Bc. D

Mgr. D

translatológia

PhD. D/E

Ponuka učiteľských študijných programov
na akademický rok 2021/2022
UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY *
anglický jazyk a literatúra v kombinácii
francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii
nemecký jazyk a literatúra v kombinácii
ruský jazyk a literatúra v kombinácii
španielsky jazyk a literatúra v kombinácii
taliansky jazyk a literatúra v kombinácii
estetická výchova v kombinácii
etická výchova v kombinácii
história v kombinácii
náboženská výchova v kombinácii
slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
výchova k občianstvu v kombinácii
slovenský jazyk a literatúra a história
slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu

bakalársky stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. D
Bc. E

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY USKUTOČŇOVANÉ
NA DETAŠOVANÝCH PRACOVISKÁCH

magisterský stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. D
Mgr. E

* Učiteľské študijné programy v dennej forme sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Uchádzač si vyberie
kombináciu predmetov uvedených v tabuľke alebo ľubovoľnú kombináciu z ponuky ďalších fakúlt.

bakalársky stupeň
a forma vysokoškolského
štúdia
D –denná / E - externá

magisterský stupeň
a forma vysokoškolského
štúdia
D –denná / E - externá

Bc. E
Mgr. E

PREČO
STUDOVAŤ
NA PF?

PEDAGOGICKÁ
FAKULTA
UNIVERZITY
KONŠTANTÍNA
FILOZOFA
V NITRE

www.pf.ukf.sk

•

•

•

Pedagogická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre so svojou
viac ako šesťdesiatročnou tradíciou
vzdelávania patrí k najstarším
súčastiam dnešnej Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.
Sídlime v modernej budove, ktorá je
situovaná v atraktívnom prostredí
univerzitného areálu v mestskej
časti Zobor, v susedstve Univerzitnej
knižnice UKF a študentského internátu.
Pracoviská fakulty sú umiestnené
v moderných priestoroch vybavených
kvalitnou technikou a pomôckami.
Ako jediný na Slovensku ponúkame
unikátne študijné programy Učiteľstvo
hudobno-dramatického umenia
a Hudba a zvukový dizajn, Špeciálna
pedagogika a pedagogika osôb
s poruchami učenia.

•

•

•

Študentom študijného programu
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
ponúkame možnosť získať diplom
medzinárodne akceptovaného učiteľa
pre primárne vzdelávanie v rámci
programu EPTE (European Primary
Teacher Education).
Počas štúdia môžu (nielen) študenti
Katedry hudby pracovať vo fakultných
súboroch (Akademický spevácky zbor,
Divadielko JAaMY) a svoje schopnosti
prezentovať v rámci koncertov Musica
da camera, festivalu súčasného umenia
Konfrontácie a Divadelného festivalu
Petra Scherhaufera.
V súčasnosti na extraligovej úrovni
reprezentujú univerzitu vo volejbale
ženy a ženské basketbalové družstvo
BKM Junior UKF Nitra.
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bakalársky
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

magisterský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

doktorandský
stupeň a forma
vysokoškolského
štúdia D –denná /
E - externá

andragogika

Bc. D

Mgr. D

PhD. D/E

anglický jazyk a kultúra

Bc. D

Mgr. D

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
hudba a zvukový dizajn

Bc. D/E
Bc. D

Mgr. D

manažment vzdelávania a verejnej správy

Bc. D/E

Mgr. D/E

pedagogika a vychovávateľstvo

Bc. D/E

Mgr. D

pedagogika
predškolská a elementárna pedagogika

PhD. D/E
Bc. D/E

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb
s poruchami učenia
šport a rekreácia

PhD. D/E
Mgr. D/E

Bc. D/E

Mgr. D/E

Bc. D

Mgr. D

pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia

PhD. D/E

didaktika technických predmetov

PhD. D/E

didaktika anglického jazyka a literatúry

PhD. D/E

športová edukológia

PhD. D/E

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

bakalársky stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

magisterský stupeň a forma
vysokoškolského štúdia
D –denná / E - externá

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Bc. D

Mgr. D/E

učiteľstvo hudobného umenia

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo hudobno-dramatického umenia

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo praktickej prípravy

Bc. D/E

učiteľstvo techniky

Bc. D

Mgr. D

výtvarná edukácia

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo psychológie v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo techniky v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

Bc. D

Mgr. D

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii*

Bc. D

Mgr. D

* - vysvetlenie na ďalšej strane →

* - Učiteľské študijné programy v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.
Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov:
• pedagogika, psychológia, telesná
výchova, technika, výtvarné umenia,
anglický jazyk a literatúra, estetická
výchova, etická výchova, francúzsky
jazyk a literatúra, história, náboženská
výchova, nemecký jazyk a literatúra,
ruský jazyk a literatúra, slovenský
jazyk a literatúra, španielsky jazyk
a literatúra, taliansky jazyk a literatúra,
výchova k občianstvu

• biológia, ekológia, fyzika, geografia,
chémia, informatika, matematika,
odborné ekonomické predmety
(uchádzač posiela prihlášku na štúdium
na Fakultu prírodných vied)
• maďarský jazyka a literatúra (uchádzač
posiela prihlášku na štúdium na Fakultu
stredoeurópskych štúdií)

Ponuka študijných programov v cudzom jazyku
a v kombinácii jazykov na akademický rok 2021/2022

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

stupeň vysokoškolského
štúdia

FAKULTA

štúdium v kombinácii jazykov
štúdium v nemeckom/slovenskom jazyku

Štúdium v anglickom jazyku alebo v kombinácii viacerých jazykov:
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

stupeň vysokoškolského
štúdia

nemčina v hospodárskej praxi

Bc.

FF

žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi

Bc.

FF

Bc.

FF

Bc., Mgr.

FF

štúdium vo francúzskom/slovenskom jazyku

FAKULTA

masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním
francúzskeho jazyka

štúdium v anglickom jazyku
Bc., Mgr.

PF

štúdium v ruskom/ukrajinskom/slovenskom jazyku

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Bc., Mgr.

PF

anglistika

Bc., PhD.

FF

ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej
komunikácii

anglický jazyk a kultúra

štúdium v ruskom/ukrajinskom/bieloruskom/slovenskom jazyku
východoslovanské jazyky a kultúry

štúdium v kombinácii jazykov

Bc.

FF

Bc.

FF

štúdium v ruskom/ukrajinskom/slovenskom jazyku

prekladateľstvo a tlmočníctvo: štúdium sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:

ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej
komunikácii - euroázijské štúdiá

anglický jazyk a kultúra

Bc., Mgr.

FF

francúzsky jazyk a kultúra

Bc., Mgr.

FF

nemecký jazyk a kultúra

Bc., Mgr.

FF

regionálny cestovný ruch

Bc.

FSŠ

ruský jazyk a kultúra

Bc., Mgr.

FF

manažment regionálneho cestovného ruchu

Mgr.

FSŠ

slovenský jazyk a kultúra

Bc., Mgr.

FF

maďarský jazyk a kultúra

Bc., Mgr.

FSŠ

štúdium v maďarskom/slovenskom jazyku
predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

Bc.

FSŠ

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím
jazykom maďarským

Mgr.

FSŠ

učiteľstvo jazyka v kombinácii: štúdium sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov
a v kombinácii so slovenským jazykom:
anglický jazyk a literatúra

Bc., Mgr.

štúdium v maďarskom/slovenskom/anglickom jazyku

FF

maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Bc.

FSŠ

PhD.

FSŠ

Bc.

FSŠ

PhD.

FSŠ

francúzsky jazyk a literatúra

Bc., Mgr.

FF

teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

nemecký jazyk a literatúra

Bc., Mgr.

FF

ruský jazyk a literatúra

Bc., Mgr.

FF

maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej
komunikácii

španielsky jazyk a literatúra

Bc., Mgr.

FF

taliansky jazyk a literatúra

Bc., Mgr.

FF

štúdium v anglickom/maďarskom/slovenskom/českom/nemeckom/poľskom jazyku

maďarský jazyk a literatúra

Bc., Mgr.

FSŠ

stredoeurópske areálové štúdiá

teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Bc., Mgr., PhD.

FSŠ

Bc., Mgr.

FF

štúdium v talianskom/slovenskom jazyku

štúdium v anglickom a slovenskom jazyku:
anglický jazyk v odbornej komunikácii

Mgr.

FF

národné literatúry ako súčasť medziliterárnych
spoločenstiev

PhD.

FF

regionálny cestovný ruch

Bc.

FSŠ

manažment regionálneho cestovného ruchu

Mgr.

FSŠ

sociológia – anglistika

Bc.

FF

taliansky jazyk a kultúra

UKF podporuje kultúrnu
i jazykovú diverzitu, je otvorená
slovenským i zahraničným študentom.

SPOMÍNAJÚ
ÚSPEŠNÍ
ABSOLVENTI
Za desiatky rokov prešli našou univerzitou tisícky študentov. Úspešne
sa uplatnili v mnohých sférach našej
spoločnosti, pričom na svoju alma
mater nedajú dodnes dopustiť.
Tu sú spomienky niektorých z nich.

Fórum, po nociach viedli vášnivé debaty
o poézii a malých formách, jazzoví muzikanti Zappner, Šošoka mali prvé koncerty,
v aule mal premiéru kabaretný program...
Takže všade naokolo bola celkom príjemná
spoločnosť, na akú doteraz rád spomínam.
A, samozrejme, moji vysokoškolskí učitelia
- páni Eliáš, Šmelík, Dekan, Plutko, na ktorých si rovnako rád spomínam. Ale hlavne
pán profesor Ján Kopál, skvelý slovenčinár
a taktný človek, ktorý mi po prečítaní mojej
prvej hry Nemé tváre alebo Zver sa píše
s veľkým Z vtedy úhľadným učiteľským
písmom na titulnú stranu napísal: Uviesť!
To bol mimoriadne rozhodujúci pokyn
k môjmu divadlu.

solvoval denne, bola nad moje očakávania
a pre mňa veľkým prínosom: žurnalistická
prax, televízna a rozhlasová tvorba, história
žurnalistiky, fotografia, cudzie jazyky - to
všetko boli predmety, ktoré ma určite obohatili aj ako človeka. Pri externej forme štúdia som už viac „pendloval“ medzi Nitrou,
Banskou Bystricou a ostatným svetom a to doslova, takže som to už bral viac-menej tak, aby som urobil skúšky a dokončil
školu. Veľmi rád by som si niekedy v budúcnosti skúsil novinársky chlebíček. Ideálne by
bolo skĺbenie športu a žurnalistiky.

MATEJ TÓTH

KRISTÍNA MEČKO

absolvent Filozofickej fakulty, slovenský
atlét, venujúci sa chôdzi na 20 km a 50 km,
olympijský víťaz z Rio de Janeira 2016

absolventka Pedagogickej fakulty,
herečka a speváčka

Priznám sa, že výber vysokej školy bol
viac-menej vylučovacou metódou. Nejaký
vzťah k žurnalistike som pred tým nemal,
ale slovenčina mi v škole išla celkom dobre
a už som mal ako športovec nejaké skúsenosti s médiami, tak som si povedal, že
by to mohlo byť celkom dobré spojenie. Už
od prvých prednášok ma však tento odbor
neskutočne chytil a začal vyslovene baviť.
Hlavne prvá polovica štúdia, ktorú som ab-

Štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre mi prinieslo najmä nové poznatky, praktické skúsenosti a veľa priateľov.
UKF som si vybrala hlavne kvôli odboru
pedagogika hudobno-dramatického umenia.
Ako každý mladý človek, aj ja som chcela
mať istotu v možnostiach uplatnenia sa po
škole. A pedagogika túto istotu prináša,
pretože učiteľov budeme potrebovať vždy
a osobne ma veľmi mrzí to, ako sú ohodnotení. Učitelia predsa vychovávajú a vzdelávajú budúce generácie. Štúdium bolo veľmi
príjemné najmä preto, že sme boli dobrá
partia a držali sme spolu, dopĺňali sme sa.
Náš odbor bol zaujímavý práve tým, že sme
mali možnosť tvoriť, v čom nás podporovalo
veľa pedagógov - ako pri herectve, tak aj pri
tanci či speve. Veľmi rada som mala prácu
na muzikáloch ako bol Ples upírov či Jozef
a jeho zázračný farebný plášť, kde sme poctivo cvičili tance, spevy, herectvo a následne
sme vystupovali v divadle. Najväčšou odmenou nám bol potlesk a uznanie divákov.

JANETTE MOTLOVÁ

STANISLAV ŠTEPKA

absolventka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu
detskej psychológie a patopsychológie

absolvent vtedy ešte Pedagogického
inštitútu, dramatický autor, textár, herec,
režisér, zakladateľ a šéf Radošinského
naivného divadla
Boli to neľahké, začiatočnícke roky: škola sa
ešte len dávala dokopy a my, prví poslucháči, vlastne takisto. Boli starosti so smerovaním inštitútu, neskôr fakulty, s ubytovaním
i prednáškovými a seminárnymi miestnosťami. Ale bolo aj príjemne a tvorivo,
rozbiehali sa takzvané zlaté šesťdesiate
roky, zjavením boli básnici beatnici, ale aj
Beatles, Ferlinghetti, u nás Válek, Stacho, Ondruš, v Čechách Suchý so Šlitrom
a Semafor. Na fakulte sme vydávali časopis

zvedavosť. Chcela som zistiť, koľko z toho,
čo intuitívne robím s rómskymi tínedžermi,
je vlastne dobré. Či to robím tak, ako sa
má. A čo to vlastne je TO, čo robím.

Posledné roky som sa venovala tomu,
aby som porozumela ľudskému mysleniu
v kontexte vnímania inakosti, pozerania na
inakosť. A súčasne som sa veľa venovala
emocionálnemu prežívaniu tých, ktorí
s inakosťou žijú. Pri tom všetkom som zistila, že mnohé intolerancie vlastne nie sú ani
rasizmom, ani diskrimináciou. Sú len akýmsi neporozumením, slabou komunikáciou
a izolovanosťou, ktorú si vlastne „iní“ ľudia
vyberajú ako určitú formu obrany a ochrany. K štúdiu sociálnej práce ma doviedla

Podrobné informácie o ponuke
štúdia a požiadavkách na prijatie:
www.ukf.sk/prijimacie-konanie/aktualna-ponuka-studia

FAKULTA
PRÍRODNÝCH VIED www.fpv.ukf.sk
FAKULTA SOCIÁLNYCH
VIED A ZDRAVOTNÍCTVA www.fsvaz.ukf.sk
FAKULTA
STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ www.fss.ukf.sk
FILOZOFICKÁ
FAKULTA www.ff.ukf.sk
PEDAGOGICKÁ
FAKULTA www.pf.ukf.sk
Adresa:
Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Slovensko
/ukfvnitre
/ukfvnitre

www.ukf.sk

