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Neuspokoj sa 
so štúdiom, 
ktoré ťa len 
pripraví pre 

trh práce,
chci viac!

Viac o našich programoch a 
podmienkach štúdia sa dozviete na:

         kvaeUKF

         www.kvae.web2v.ukf.sk

Študovať u nás môžete bez 
absolvovania prijímacích skúšok!

         Hodžova 1, Nitra, 949 74 

         ketiky@ukf.sk

         +421 37 640 83 86

Adresa

O štúdiu



Štúdium etiky je poznávaním a rozvíjaním 
seba samého a zároveň prípravou na život 
v súkromí, rodine aj spoločnosti. 

Úspešné firmy a nadnárodné spoločnosti 
(ako Google alebo Facebook) čoraz viac 
investujú do ľudí, lebo vedia, že len zrelé a 
vyvážené osobnosti s morálnym kompasom 
budú pre nich dlhodobo prínosom. Čo 
znamená dôstojný život? Kam až možno 
zájsť v mene vedy? Ako sa zachovať vo 
vyostrených situáciách a nestratiť ľudskosť? 
To sú len niektoré z množstva otázok, na 
ktoré hľadá etika odpovede. 

Cieľom etického myslenia je uvažovať o 
sporných spoločenských témach 
z viacerých perspektív, vedieť medzi nimi 
zaujať stanovisko a dokázať si ho obhájiť.

Sme presvedčení, že schopnosť správne 
argumentovať a viesť konštruktívny 
rozhovor je predpokladom kritického 
myslenia. Štúdium etiky sa preto zakladá na 
rovnocennom partnerskom dialógu učiteľa 
a študenta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou 
vzdelávacieho procesu na našej katedre. 

Okrem prednášok a seminárov 
umožňujeme našim študentom aj možnosť 
overiť si nadobudnuté poznatky v praxi.

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky na FF 
UKF v Nitre ponúka uchádzačom o štúdium 
bakalársky, magisterský a doktorandský 
program štúdia. 

Uchádzač si môže vybrať jednoodborové 
štúdium etiky, aplikovanej etiky alebo 
študovať etickú výchovu v kombinácii ako 
učiteľský smer. Popri dennom štúdiu je k 
dispozícii aj externá forma štúdia.

Etika riadenia ľudí a práce je program, 
ktorý chystá uchádzačov na prácu v 
nadnárodných spoločnostiach na Slovensku. 
Schopnosť riešiť konfliktné situácie tak, aby  
boli v zhode s etickým kódexom spoločnosti, 
vykonávať etický audit spoločnosti a 
poradenstvo, sú cieľové zručnosti pre 
tých, ktorí pomýšľajú na prácu vo väčších 
domácich a nadnárodných spoločnostiach.  
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