Prečo študovať v Trnave?
Je len málo miest, kde sa snúbi história mesta s tradíciou
univerzitného vzdelávania tak výrazne ako v Trnave. Okrem
skutočnosti, že Trnava sa môže pýšiť titulom najstaršieho
slobodného kráľovského mesta na území Slovenska (r. 1238)
s množstvom vzácnych kultúrnych pamiatok i históriou kultúrneho
a náboženského centra krajiny, dôležitou črtou života mesta je, že už
od prvej polovice 17. storočia je Trnava uznávaným univerzitným
centrom s množstvom vedeckých, kultúrnych a spoločenských
ustanovizní, čo sa preukazuje tak na zachovalej historickej
architektúre, ako i na súčasnom duchu mesta. V Trnave, ťažiacej
z výhodnej polohy a výbornej dostupnosti, sídli hneď viacero
vysokých škôl, z ktorých najvýznamnejšou je Trnavská univerzita.
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Filozofická fakulta bola konštitutívnou súčasťou historickej
Trnavskej univerzity, ktorá patrila už od dôb svojho založenia v
r. 1635 medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie pôsobiace
na území dnešného Slovenska. Obnovená Trnavská univerzita
(r. 1992) nadväzuje svojou identitou na jednu z najstarších univerzít
strednej Európy a v roku 2017 oslávi 25. výročie svojej úspešnej
novodobej histórie.
Filozofická fakulta je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej
Trnavskej univerzity a k jej významným atribútom patrí historická
kontinuita a akademická identita s pôvodnou Trnavskou univerzitou.
Základným poslaním fakulty, na ktorej v súčasnosti pôsobí desať
katedier, je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie a rozvoj
vedy a výskumu vo filozofických, humanitných, spoločenských

vedách a vedách o umení. V rámci jednotlivých vedných odborov sú
výsledky bádaní prezentované v periodikách Acta Philosophica
Tyrnaviensia, Acta Moralia Tyrnaviensia, Sambucus, Acta
Psychologica Tyrnaviensia, Studia Historica Tyrnaviensia, Anodos
a Studia doctoralia Tyrnaviensia. Vedecko-výskumná činnosť sa
realizuje najmä formou výskumných projektov a grantových úloh.
Medzinárodnú spoluprácu fakulta rozvíja nielen formou mobilít,
výskumnej spolupráce a prednášok zahraničných pedagógov, ale aj
prostredníctvom semestrálnych kurzov zahraničných študentov.
Súčasťou ďalších foriem vzdelávania je i postgraduálne štúdium
a spolupráca s Univerzitou tretieho veku.
Štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity
Štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania
kreditovým systémom štúdia (ECTS). Fakulta podľa § 102 ods. 3
písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. O vysokých školách v znení
neskorších predpisov a po vyjadrení Akreditačnej komisie plánuje
v akademickom roku 2017/2018 otvoriť prvý stupeň štúdia
(bakalárske štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória umenia,
etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky,
politológia, psychológia a sociológia. Druhý stupeň štúdia
(magisterské štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória umenia,
etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky,
kognitívne štúdiá (v slovenskom i anglickom jazyku), psychológia a
sociológia a tretí stupeň štúdia (doktorandské štúdium)
v študijných programoch etika a morálna filozofia, dejiny filozofie,
systematická filozofia, sociálna psychológia, slovenské dejiny,
dejiny a teória umenia a architektúry a klasická archeológia.
Štúdium v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia bude prebiehať

v dennej forme, v externej forme bude prebiehať bakalárske štúdium
etiky, filozofie, histórie a psychológie a magisterské štúdium
filozofie. Vo všetkých akreditovaných odboroch je možné konať
rigorózne skúšky a udeľovať titul PhDr. Rozhodnutím MŠ SR
fakulta získala právo konať habilitačné konania a priznávať titul
docent ako i konať inauguračné konania a priznávať titul profesor
v príslušných vedných odboroch.
Akademický servis
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ponúka svojim
študentom ubytovanie, služby univerzitnej knižnice, katedrové
knižnice, celý rad špecializovaných učební a pracovísk, ako sú
videoprezentačné učebne, multimediálne učebne, multifunkčnú aulu,
pracovisko pre doktorandov, edičné centrum, centrálny IT systém,
Modulárny akademický informačný systém, Univerzitné pastoračné
centrum, služby psychologickej poradne, univerzitnej jedálne
a viacero ostatných podporných služieb.
Vedecko-výskumná činnosť fakulty
Filozofická
fakulta
Trnavskej
univerzity
patrí
medzi
najvýznamnejšie humanitne orientované fakulty na Slovensku. O jej
význame svedčí aj rozsiahla publikačná činnosť jej vedeckopedagogických pracovníkov, citačný ohlas a početná účasť
na vedeckých grémiách, redakčných radách a komisiách, tak doma
ako aj v zahraničí. Trnavská univerzita sa umiestňuje na popredných
miestach v hodnotení verejných vysokých škôl a fakúlt
vykonávanom Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou
(ARRA). V oblasti humanitných vied bola v roku 2005 na 3. mieste
v rebríčku kvality vysokých škôl na Slovensku, pri hodnotení

grantových prostriedkov na 1 tvorivého pracovníka sa fakulta v roku
2005 a 2006 umiestnila na 4. mieste v rámci 23 slovenských fakúlt
zaradených do skupiny „Humanitné vedy“. V roku 2006 sa Trnavská
univerzita v oblasti humanitných vied umiestnila na 2. mieste, v roku
2007 na 3. mieste, v roku 2008 na 4., v roku 2009 na 3. mieste.
V rokoch 2010, 2011 a 2012 na 4. mieste v celkovom hodnotení
všetkých slovenských univerzít. V rokoch 2013 a 2014 sa fakulta
umiestnila na 6. mieste a v roku 2015 na 5. mieste v rámci skupín
svojich odborov, kde sa lepšie umiestnili najmä hybridné
„filozoficko-prírodovedné“ fakulty.
Ak Vám teda nepostačujú dnes tak preferované praktické a užitočné
zručnosti napr. v oblasti informačných technológii, ale zaujíma Vás
skutočne široké a ucelené humanitné vzdelanie, strategické myslenie
v súvislostiach a pokiaľ chcete prežiť roky vysokoškolského štúdia
vo výnimočnej komunite vysokoškolských pedagógov a študentov,
ktorí usilujú o nestranné hľadanie pravdy, Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity sa môže aj pre Vás stať domovom.
Súhrnná informácia o možnostiach štúdia na Filozofickej fakulte
Trnavskej univerzity v akademickom roku 2017/2018
Termín podania prihlášky na Bc., Mgr., PhD. štúdium do · 28.
februára 2017
Termín konania prijímacej skúšky · jún 2017
Poplatok za prijímacie konanie · 38,- € printová prihláška · 35,- €
elektronická prihláška
Číslo účtu · IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol pre Bc., Mgr. a PhD. · vygenerovaný VS
elektronickej prihlášky bez písmena R, resp. č. 9, ak uchádzač
zasiela prihlášku poštou
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Špecifický symbol · 10002
Doplňujúce údaje (pri platbách cez banku) · Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia · IBAN SK35 8180 0000 0070 0024
1228 · SWIFT SPSRSKBA
....................................................................................
Adresa · Trnavská univerzita v Trnave · Filozofická fakulta
Hornopotočná 23 · 918 43 Trnava · IČO 31825249
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Informácie o prijímacej skúške a prijímacom konaní

A

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“)
plánuje v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov
a splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium
prijať v akademickom roku 2017/2018 na bakalárske štúdium cca
200, na magisterské štúdium cca 180 študentov a na doktorandské
cca 5 študentov.
Na štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.,
PhD.).

6+4
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (titul Bc.) je
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného
odborného vzdelania. Základnou podmienkou prijatia na magisterské
štúdium (titul Mgr.) je ukončené bakalárske štúdium. Základnou
podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (titul PhD.) je
ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa.
Požiadavky na prijatie cudzincov, zahraničných študentov alebo
študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú
také isté ako na študentov, ktorí absolvovali daný stupeň štúdia
v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Filozofická fakulta TU si vyhradzuje právo na prípadné zmeny
a aktualizáciu v záujme skvalitnenia prijímacieho konania, a to
v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov.
Uchádzači o štúdium si podávajú vyplnenú prihlášku na adresu sídla
fakulty: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Uchádzači, ktorí ukončili nižší
stupeň štúdia pred šk. r. 2016/17, zašlú prihlášku a overené
fotokópie vysvedčení (pre Bc. vysvedčenia zo strednej školy 1. –
4. ročník + maturitné vysvedčenie), pre Mgr. vysvedčenie a diplom
z Bc. štúdia a pre PhD. štúdium vysvedčenie a diplom z II. stupňa
VŠ štúdia). Uchádzači, ktorí ukončujú nižší stupeň štúdia v roku
2017, zašlú vyplnenú prihlášku potvrdenú školou (nemusia už
dokladovať overené vysvedčenia 1. – 3. ročníka). Tí uchádzači, ktorí
konajú prijímaciu skúšku, predložia úradne overené dokumenty
(vysvedčenie zo 4. ročníka spolu s overeným maturitným
vysvedčením, resp. diplom a vysvedčenie z Bc. štúdia, resp.
vysvedčenie a diplom z II. stupňa VŠ štúdia) osobne pri prezentácii
v deň konania prijímacej skúšky.
Uchádzači, ktorí budú prijímaní na základe výberového konania,
úradne overené kópie vysvedčení (pre Bc. štúdium z posledného
ročníka stredoškolského štúdia a maturitné vysvedčenie, pre
Mgr. štúdium štátnych bakalárskych skúšok a pre PhD. štúdium
štátnych magisterských skúšok alebo ekvivalentu) zašlú do dvoch
dní po úspešnom absolvovaní maturitnej resp. štátnej skúšky.
Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača.
V prípade potreby zohľadniť zdravotné postihnutie v procese

prijímacej skúšky uchádzač priloží k prihláške
o zdravotnom postihnutí a odporúčanej forme skúšky.

potvrdenie

Uchádzači si môžu podať na fakultu i viac prihlášok. Na každý
študijný program je nevyhnutné podať novú prihlášku a opätovne
zaplatiť poplatok vo výške 38,- €, resp. 35,- €. Uchádzači, ktorí sa
hlásia na PhD. štúdium a majú záujem o obidve formy štúdia
podávajú prihlášku dva razy s jedným poplatkom.
Uchádzači, ktorí ukončili nižší stupeň štúdia v zahraničí, predložia
doklad o ekvivalencii štúdia na stredných školách v zahraničí podľa
Zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o
uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
(v sume 38,- €, resp. 35,- €) je potrebné nalepiť na 3. stranu
prihlášky. V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok
nevracia. O bodovej hranici potrebnej na prijatie na štúdium
rozhoduje prijímacia komisia.
Podmienky prijímacích skúšok pre jednotlivé študijné programy
v akademickom roku 2017/2018
..............................................................................................................
Dejiny a teória umenia
Bakalársky stupeň štúdia · Absolvent bakalárskeho štúdia získa
základy z dejín a teórie umenia a základné poznatky z dejín kultúry
v celom časovom rozsahu od praveku po súčasnosť. Zároveň získa
prehľad o pomocných vedách historických a základy vzdelania
z oblasti filozofie a estetiky. Nadobudne základné zručnosti v oblasti

samostatného výskumu a práce v teréne. Oboznámi sa s legislatívou
týkajúcou sa ochrany kultúrneho dedičstva a múzejnej a galerijnej
práce. Je schopný pokračovať v štúdiu na druhom stupni, alebo sa
uplatní v praxi v rámci kultúrnych inštitúcií a po získaní
doplnkového pedagogického štúdia aj pri výučbe na základných
a stredných školách.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety:
slovenský jazyk, anglický jazyk, náuka o spoločnosti.*
Magisterský stupeň štúdia · Cieľom výučby odboru Dejiny a teória
umenia je komplexná príprava absolventa tak, aby bol schopný
odbornej aktivity vo sfére umenia a kultúry v organizáciách
a na pracoviskách, ktorých zameranie určujú potreby umeleckého
a kultúrneho rozvoja, ochrany kultúrneho dedičstva, výskumu
i aktívnej podpory vzdelávacieho procesu národného spoločenstva.
Študijný program je koncipovaný širšie ako štúdium na tradičných
sesterských katedrách; je zameraný na pochopenie zmyslu a vývoja
umenia v širšom kultúrnom a náboženskom rámci premien
spoločnosti. Popri hlbšom zameraní katedry na slovenské reálie sa
zvláštna pozornosť venuje ochrane kultúrneho dedičstva
a sakrálnemu výtvarnému umeniu, teórii a súčasnému umeniu
a architektúre, umeleckým remeslám a základom muzeológie
a múzejného manažmentu. Katedra spolupracuje s pracoviskami
doma i v zahraničí, ktoré sa zaoberajú štúdiom umeleckých
a kultúrnych javov blízkych slovenskému prostrediu formou
prednášok a prácou na seminároch, cvičeniach, na odborných
exkurziách doma i v zahraničí.
Možnosť uplatnenia v praxi nachádzajú absolventi na pracoviskách
Pamiatkového úradu, v galériách a múzeách, v inštitúciách

zaoberajúcich sa kultúrnou činnosťou a ako pedagógovia
na stredných a vysokých školách, kde by mali byť perspektívnymi,
erudovanými vedeckými a pedagogickými pracovníkmi.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
Bc. štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného programu
Dejiny a teória umenia a príbuzných študijných programov
s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety: staršie dejiny
svetového umenia a architektúry, mladšie dejiny svetového umenia
a architektúry, dejiny kultúry, dejiny kultúry a architektúry
na Slovensku.
..............................................................................................................
Etika
Bakalársky stupeň štúdia · Absolvent bakalárskeho štúdia etiky má
vedomosti zodpovedajúce základnej problematike etiky a morálnej
filozofie, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozoficko-etického
myslenia, a to najmä v oblasti základných disciplín. Štúdium sa
opiera o súčasný stav poznania. Je obohatené výkladom pôvodných
filozofických textov, odbornými seminármi a vypracúvaním
semestrálnych prác z profilových predmetov. Rozsah a hĺbka
vedomostí oprávňuje absolventa pokračovať v štúdiu identického
programu, prípadne v štúdiu 2. stupňa príbuzných odborov, pokiaľ to
umožňujú ich študijné programy, alebo vykonávať povolania
v príslušných oblastiach.
Absolventi sa môžu uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore.
Nachádzajú uplatnenie v nižších stupňoch verejnej správy a štátnej
služby, ako asistenti manažérov pri styku s verejnosťou vo firmách,
organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, inštitúciách

a v oblasti výchovno-vzdelávacích, preventívnych a resocializačných
inštitúcií.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+50
bodov) s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk,
cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti.*
Magisterský stupeň štúdia · Absolventi magisterského štúdia etiky
získavajú
kompletné
a komplexné
vzdelanie
z disciplín
systematickej filozofickej etiky a morálnej filozofie, dejín etického
myslenia,
odborov
aplikovanej
etiky
a príbuzných
spoločenskovedných disciplín. Štúdium sa opiera o aktuálny stav
príslušných vedeckých disciplín vo svete a špecializuje sa
na systematickú filozofickú etiku a morálnu filozofiu. Je obohatené
výkladom pôvodných filozofických textov, odbornými seminármi
a vypracúvaním semestrálnych prác. Absolventi môžu získať,
po doplnení pedagogického vzdelania, aprobáciu na vyučovanie
filozofie, náuky o spoločnosti a etiky, ako aj etickej výchovy
na stredných školách. Môžu sa uplatniť na všetkých fakultách,
na ktorých sa vyučujú spoločenskovedné a humanitné disciplíny, ako
aj na katedrách so spoločenskovedným zameraním. Absolventi môžu
pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách,
v expertných tímoch, inštitútoch, médiách, výboroch, verejnej správe
či v manažmente.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného
odboru Etika, resp. Filozofia, Dejiny filozofie a príbuzných
študijných odborov s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové
predmety: dejiny etiky, úvod do etiky resp. filozofická etika

a sociálna etika resp. filozofická antropológia.
..............................................................................................................
Filozofia
Bakalársky stupeň štúdia · Absolvent študijného programu
Filozofia má vedomosti zodpovedajúce základnej problematike
filozofie pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, a to
najmä v oblasti základných filozofických disciplín ako sú dejiny
filozofie, logika, teória poznania, ontológia a iné. Štúdium sa opiera
o najnovšie poznatky vo filozofii a vo vede a je obohatené výkladom
pôvodných
filozofických
textov,
odbornými
seminármi
a vypracúvaním semestrálnych prác z profilových filozofických
študijných predmetov. Rozsah a hĺbka vedomostí oprávňuje
absolventa pokračovať v štúdiu odboru, prípadne v štúdiu 2. stupňa
príbuzných odborov, pokiaľ to umožňujú ich študijné programy,
alebo vykonávať povolania v príslušných oblastiach.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia. Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+50
bodov) s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk,
cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti.*
Magisterský stupeň štúdia · Absolvent študijného programu
Filozofia má komplexné a úplné vedomosti z filozofie, ktoré
zodpovedajú hlbšiemu záberu do problematiky pokrývajúcej
jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované
vedomosti z niektorej zo špecifických oblastí. Štúdium je obohatené
výkladom pôvodných filozofických textov, odbornými seminármi
a vypracúvaním semestrálnych prác z profilových predmetov.
Rozsah a hĺbka absolventových vedomostí a zručností ho oprávňuje
pokračovať v štúdiu filozofie ďalej (3. stupeň – PhD.), a to

v odboroch Systematická filozofia alebo Dejiny filozofie (prípadne
aj v štúdiu 3. stupňa odboru Logika a metodológia vedy, pokiaľ to
umožňujú jeho študijné programy), alebo vykonávať povolania
v humanitne
orientovaných
inštitúciách
a organizáciách,
organizáciách a inštitúciách tretieho sektora, pre inštitúcie
zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr.
výskumom verejnej mienky), redakcie odborných a spoločenských
časopisov, kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske
združenia, vydavateľstvá odbornej literatúry, politické inštitúcie,
štátnu a verejnú správu a masmédia. Absolventi môžu získať
aprobáciu na vyučovanie filozofie, náuky o spoločnosti a etiky, ako
aj etickej výchovy na stredných školách a iných školiteľských
pracoviskách.

koncipovanie odborných textov. Sú schopní samostatne riešiť úlohy
a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi
činnými v príbuzných povolaniach (archivármi, etnológiu,
historikmi umenia). Majú predpoklady pokračovať v magisterskom
stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent programu je schopný
vykonávať základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti
v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník
historických knižníc, archívov, pamiatkových ústavov, prípadne
odborné práce vo vedeckých inštitúciách.

Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného
programu Filozofia, resp. Dejiny filozofie a príbuzných štud.
programov s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety:
dejiny filozofie, teória poznania, resp. ontológia a filozofická etika
resp. filozofická antropológia.

Magisterský stupeň štúdia · Absolvent odboru História získava
v priebehu štúdia ucelené poznatky z pomocných vied historických,
zo základov archívnictva, kompletné poznatky z národných
a všeobecných dejín, základy dejín umenia a dejín verejnej správy.
Okrem toho získa po paralelnom absolvovaní pedagogického
minima pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie dejepisu
na všetkých typoch stredných škôl, najmä na gymnáziách.

..............................................................................................................
História
Bakalársky stupeň štúdia · V bakalárskom stupni štúdia poslucháči
získavajú poznatky z propedeutických historických disciplín.
Absolventi musia zvládnuť základné faktografické, teoretickometodologické a praktické znalosti v odbore. Absolventi študijného
programu História dokážu aplikovať teoretické vedomosti
z prípravných historických disciplín v praxi a vedia sa spoľahlivo
orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Zvládnu

Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia. Uprednostňujú sa absolventi gymnázia
(+100 bodov).

Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých typoch archívov
na Slovensku, v múzeách, v galériách ako aj vo všetkých
inštitúciách, ktoré majú vo svojej činnosti podobnú náplň.
Absolventi sú pripravení na prácu vo vedeckých ústavoch
(Historický ústav, Jazykovedný ústav, Umenovedný, Národopisný
ústav SAV, Pamiatkový ústav a pod.). Absolventi histórie spĺňajú
podmienky prijatia i do rôznych centrálnych a osvetových inštitúcií,
redakcií, dokumentačných stredísk a pod.

Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové
predmety štúdia (slovenské dejiny v plnom rozsahu, všeobecné
dejiny v plnom rozsahu, archívnictvo, pomocné vedy historické,
latinský jazyk v rozsahu 6 semestrov). Akceptujú sa iba prihlášky
absolventov študijného odboru história alebo príbuzných študijných
odborov: dejepis (v kombinácii) a archívnictvo a pomocné vedy
historické.
..............................................................................................................
Klasická archeológia
Bakalársky stupeň štúdia · Absolvent bakalárskeho štúdia
v odbore Klasická archeológia nadobudne základné vedomosti
o dejinách a vývoji antických civilizácií, o ich materiálnej
a duchovnej kultúre a umení. Získa základný prehľad o dejinách
rímskych provincií (osobitne podunajských), o ich materiálnej
kultúre a umení a postavení Slovenska na hraniciach rímskeho sveta.
Osvojí si praktické znalosti o terénnom výskume, o jeho metódach,
technikách a dokumentácii. Je schopný samostatnej práce najmä
v oblasti dokumentácie, základného spracovávania zbierkových
fondov v múzeách a galériách, aj za pomoci odbornej literatúry.
Zvládne organizáciu a techniku archeologického výskumu, najmä
práce záchranného rázu, vrátane vyhotovenia základnej
dokumentácie. Ovláda prácu spojenú s evidenciou pamiatok a ich
ochranou v depozitároch múzeí a vedeckých inštitúcií. Absolvent sa
uplatní ako technický pracovník v múzeách, pamiatkových úradoch
a vedeckých inštitúciách, ako lektor v múzeách a galériách.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety
dejepis, zemepis a cudzie jazyky.*

Magisterský stupeň štúdia · Katedra klasickej archeológie vznikla
v roku 1997 ako jediné pracovisko na Slovensku zabezpečujúce
vzdelávanie v tomto študijnom odbore. Výučba sa zameriava
na umenie, dejiny, kultúru a archeológiu antického Grécka, Ríma
a rímskych provincií. Zahŕňa aj egejskú dobu bronzovú (minojská
a mykénska civilizácia), dejiny staroveku (Egypt a Blízky východ)
a archeológiu okrajových oblastí antického sveta (Skýti, Kelti,
Trákovia, Kimerijci). Súčasťou študijného programu sú kurzy
klasickej gréčtiny a latinčiny. Špecifikom štúdia je komparácia
vývoja pravekej Európy s vyspelými civilizáciami v egejskej oblasti.
Jej cieľom je poukázať na vzájomné vzťahy a vplyv antického
Grécka a Ríma na historický vývoj v barbariku. Súčasťou študijného
programu je prax na terénnom archeologickom výskume a odborná
exkurzia. Absolvent klasickej archeológie je pripravený
na zvládnutie úloh teoretickej a praktickej povahy. Je schopný
samostatnej vedeckej práce a riešenia teoretických problémov. Vie
na profesionálnej úrovni zabezpečiť terénny archeologický výskum
a používať moderné metódy a techniky. U absolventa sa
predpokladá dobrá znalosť archeologického materiálu. Získaný
archeologický materiál a odkryté objekty vie interpretovať, zaradiť
do širších súvislostí a využiť pre syntézu.
Pre širšiu medzinárodnú spoluprácu a získavanie najnovších
vedeckých poznatkov a informácií je dôležitá znalosť najmenej
dvoch svetových jazykov. Absolventi sa môžu uplatniť vo
vedeckých, kultúrno-vzdelávacích a osvetových inštitúciách. Môžu
pôsobiť na univerzitných pracoviskách i v teoretických ústavoch
SAV so zameraním na klasickú archeológiu a všeobecnú a na dejiny
umenia starovekých civilizácií. Ďalšie možnosti uplatnenia sú
v múzeách, galériách, pamiatkových úradoch a v redakciách
odbornej literatúry. Zameranie študijného programu umožňuje

plnohodnotné uplatnenie aj v oblasti archeológie praveku a včasnej
doby historickej, najmä okrajových oblastí antického sveta
a rímskych provincií. Orientácia odboru je dobrým predpokladom aj
pre prácu v širšej sfére inštitúcií, ktorých pracovná náplň vyžaduje
humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, televízie, rozhlasu).
Uplatnenie je možné aj v komerčnej sfére (cestovné kancelárie
a pod.).
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného
odboru Klasická archeológia s prihliadnutím (bonifikáciou)
na profilové predmety: Antické Grécko, Antický Rím a Rímske
provincie.
..............................................................................................................
Klasické jazyky
Bakalársky stupeň štúdia · Štúdium sa zameriava najmä
na zvládnutie normatívnej gramatiky latinského jazyka, na preklad
a výklad diel predpísaných antických autorov (Caesar, Cicero,
Ovidius, Vergilius) tzv. klasického obdobia, ako aj na získavanie
vedomostí z antických literatúr a na zachytenie poznatkov
o starovekých dejinách a civilizácii. Neodmysliteľnú súčasť
klasickej filológie tvorí grécistika, ktorej výučba prebieha v kurzoch
gréckeho jazyka. Veľmi dobré predpoklady pre štúdium i vedecké
bádanie poskytuje seminárna knižnica Okalianum, ktorej stále sa
rozrastajúci fond v súčasnosti predstavuje cca 6000 zväzkov (grécke
a latinské texty, preklady, vysokoškolské učebnice, slovníky,
odborné a vedecké publikácie domáce i zo zahraničia, zborníky)
predovšetkým z oblasti klasických štúdií, ale taktiež príbuzných
odborov, ako je história, filozofia či kunsthistória. Absolvent odboru

klasickej filológie dokáže prekladať a interpretovať menej náročné
latinské a grécke texty, a preto sa môže uplatniť ako pracovník vo
vedeckých inštitúciách, v archívoch i v odborných knižniciach.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia.
Magisterský stupeň štúdia · Medzi priority Katedry klasických
jazykov patrí aj výskum tradícií antiky v novších historických
obdobiach (humanizmus, barok). Preto sa v pedagogickom procese
magisterského štúdia ako aj v bádateľskej profilácii tohto pracoviska
kladie veľký dôraz na poznávanie a výskum novolatinských štúdií,
a to najmä so zreteľom na výskum latinskej spisby z produkcie prvej
Trnavskej univerzity (1635 – 1777). V súlade s týmto zameraním sa
program výučby orientuje na písomníctvo, dejiny a kultúru
novoveku s možnosťou špecializácie aj na stredoveké dejiny,
latinčinu a literatúru. Možnosť špecializácie je zabezpečená
vlastným výberom predmetov z veľkého množstva povinne
voliteľných predmetov odboru klasické jazyky a jej príbuzných
odborov. Vzácnou súčasťou knižného fondu seminárnej knižnice
Okalianum je zbierka trnavských starých tlačí zo 17. a 18. st.
(tyrnavík), ktoré prezentujú bohatosť výskumného materiálu na poli
neolatinistiky. Popri odbornom zameraní na medievalistiku
a neolatinistiku poskytuje magisterské štúdium aj prekladové
semináre diel antických autorov, ako aj predmety dopĺňajúce
teoretické i praktické vedomosti o antickej vzdelanosti v širších
interdisciplinárnych súvislostiach. Študentom klasickej filológie je
v priebehu štúdia poskytnutá možnosť absolvovať doplnkové
pedagogické štúdium, ktoré im pomôže uplatniť sa v školstve.
Absolvent je schopný samostatne preložiť a spracovať neznámy
latinský text, má výborné znalosti pre ďalšiu vedeckú prácu, a preto

sa môže uplatniť ako pedagogický či výskumný pracovník
na stredoškolských, univerzitných pracoviskách,
vedeckých
inštitúciách, archívoch či knižniciach.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného
programu Klasické jazyky a príbuzných štud. programov
s prihliadnutím (bonifikáciou) na profilové predmety: Preklad
do latinčiny, latinská gramatika, rímska literatúra, ústny rozbor textu
predpísaného antického autora.
..............................................................................................................
Kognitívne štúdiá
Magisterský stupeň štúdia · Študijný program je tvorený výberom
kognitívno-vedných a filozofických disciplín so zameraním na teórie
percepcie, kognitívnu neurovedu, filozofiu mysle, teóriu informácií,
teóriu hier, metodológiu vedy, kognitívnu lingvistiku či filozofiu
evolúcie. Osobitosťou tohto stupňa vzdelávania je veľký dôraz
na prehĺbenie vybraných vedeckých prúdov a škôl, ich recepciu vo
filozofickom prostredí a filozofickú analýzu poznania aj formou
voliteľných prednášok, ktoré umožnia absolventovi relatívne vysoký
stupeň špecializácie a uplatnenia sa ako v teoretickom tak aj v
praktickom prostredí.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia. Základnou podmienkou prijatia na magisterské
štúdium je ukončené bakalárske štúdium. Akceptujú sa prihlášky
absolventov študijného programu Filozofia, resp. Dejiny filozofie,
Psychológia, Informatika a príbuzných odborov. Vzhľadom
na výrazne interdisciplinárny charakter kognitívnej vedy je štúdium

otvorené aj pre absolventov bakalárskeho štúdia z ďalších
prírodovedných, spoločenskovedných a technických odborov.
..............................................................................................................
Cognitive studies
Magisterský stupeň štúdia · Študijný program je tvorený výberom
kognitívno-vedných a filozofických disciplín so zameraním na teórie
percepcie, kognitívnu neurovedu, filozofiu mysle, teóriu informácií,
teóriu hier, metodológiu vedy, kognitívnu lingvistiku či filozofiu
evolúcie. Osobitosťou tohto stupňa vzdelávania je veľký dôraz
na prehĺbenie vybraných vedeckých prúdov a škôl, ich recepciu vo
filozofickom prostredí a filozofickú analýzu poznania aj formou
voliteľných prednášok, ktoré umožnia absolventovi relatívne vysoký
stupeň špecializácie a uplatnenia sa ako v teoretickom tak aj v
praktickom prostredí. Študijný program je vyučovaný v anglickom
jazyku.

Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia. Základnou podmienkou prijatia na magisterské
štúdium je ukončené bakalárske štúdium. Akceptujú sa prihlášky
absolventov študijného programu Filozofia, resp. Dejiny filozofie,
Psychológia, Informatika a príbuzných odborov. Vzhľadom
na výrazne interdisciplinárny charakter kognitívnej vedy je štúdium
otvorené aj pre absolventov bakalárskeho štúdia z ďalších
prírodovedných, spoločenskovedných a technických odborov.

..............................................................................................................
Politológia
Bakalársky stupeň štúdia · Absolvent získava v priebehu štúdia
znalosti najmä v oblasti teórie politiky a dejín politického myslenia,
komparatívnej politológie, moderných dejín, medzinárodných
vzťahov, komunálnej a sociálnej politiky, bezpečnostnej politiky
a politickej filozofie. Absolvent bakalárskeho štúdia sa môže
uplatniť v praxi v nižších stupňoch štátnej správy, v občianskych
združeniach,
politických
inštitúciách,
nadáciách
a masovokomunikačných prostriedkoch, alebo vykonávať povolania
v občiansky orientovaných inštitúciách a organizáciách tretieho
sektora, redakciách časopisov a nadáciách.
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia. Uprednostňujú sa absolventi gymnázia (+50
bodov) s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk,
cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti.*
..............................................................................................................

v interpersonálnej interakcii. Tí absolventi, ktorí nepokračujú
v magisterskom štúdiu psychológie, majú možnosť uplatniť sa
v rozličných oblastiach a profesiách spoločenského a hospodárskeho
života, kde je požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
a kde možno využiť získané psychologické poznatky a spôsobilosti.
Ide napr. o sociálnu a charitatívnu oblasť, kde môžu absolventi
v práci s rôznymi sociálne handicapovanými skupinami, či inými
ľuďmi na okraji spoločnosti participovať na zvyšovaní kvality života
jednotlivcov aj celej spoločnosti, ďalej o oblasť verejnej a štátnej
správy, či výchovy a vzdelávania (napr. vo vzdelávacích inštitúciách
a agentúrach ako metodici vzdelávania). Široké uplatnenie môžu
nájsť v hospodárskej oblasti, a to na širokej škále manažérskych
pozícii, obchodných zástupcov, v oblasti personalistiky, či riadenia
a rozvoja ľudských zdrojov atď.

Psychológia

Prijímacie konanie · Prijímacie skúšky sa uskutočnia formou
písomného testu, ktorý bude obsahovať otázky z týchto oblastí:
základné predpoklady pre štúdium (úroveň rozvoja kognitívnych
schopností); poznatky na úrovni stredoškolského učiva z predmetov
psychológia, biológia človeka a anglický jazyk (úroveň: mierne
pokročilí).

Bakalársky stupeň štúdia · Štúdium umožňuje absolventovi získať
ucelený súhrn kľúčových vedomostí z oblasti základných disciplín
psychológie (všeobecná, sociálna, vývinová psychológia,
psychológia osobnosti). Absolvent tiež získa spôsobilosť získavať,
analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky, ako aj
schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského
života. V rámci výberových predmetov zameraných na sociálne
kompetencie poskytuje štúdium možnosť rozvoja tých sociálnych,
komunikačných a osobnostných zručností, ktoré sú potrebné

Odporúčaná literatúra · Košč, M.: Základy psychológie.
7. vydanie. Bratislava, SPN 2009 · Ušáková, K. a kol.: Biológia pre
gymnáziá 6: Biológia človeka, evolúcia a vznik života na zemi.
Bratislava, Expol pedagogika 2005 · Uhereková, M. a kol.: Biológia
a starostlivosť o zdravie: Pre stredné zdravotnícke školy,
pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne
akadémie. Bratislava, Expol pedagogika 2006. (Pozn.: Otázky
písomnej časti z predmetu biológie budú len z tých kapitol
odporúčaných učebníc, ktoré sa týkajú biológie človeka.) Písomný

test, v prípade neúčasti v stanovenom čase, nie je možné vykonať v
náhradnom termíne.

..............................................................................................................
Sociológia

Magisterský stupeň štúdia · Odborný profil absolventa sa utvára
v kompatibilite s kresťanským chápaním človeka na súčasnej
vedeckej báze teoretických a praktických poznatkov v odbore
psychológia. Odborné zameranie absolventa vychádza z chápania
psychológie ako pomáhajúcej profesie, zameranej na riešenie
najrozmanitejších výchovno-vzdelávacích, osobnostno-sociálnych
a mentálno-zdravotných problémov súčasného človeka. Odborná
príprava absolventa sa sústreďuje na rozvíjanie jeho schopnosti
tvorivo uplatňovať psychologické poznatky a praktické zručnosti
najmä z edukačných, poradenských a klinických psychologických
disciplín. Tvorivé zvládnutie profesijného zamerania absolventa
zabezpečujú aj doplňujúce poznatky a zručnosti z takých profesijne
kompatibilných
oblastí,
ako
sú
sociálna
psychológia,
psychodiagnostika,
psychická
intervencia
a psychoterapia.
Absolvent získava predpoklad uplatniť sa v najrozmanitejších
sférach spoločenskej praxe, najmä však ako edukačný a školský
psychológ (vo výchovno-vzdelávacích a najmä školských
inštitúciách),
ako
poradenský
psychológ
(v profesijnom,
partnerskom, manželskom, forenzno-psychologickom a pastorálnom
poradenstve), ako klinický psychológ (v oblasti riešenia problémov
zdravia, choroby, psychopatológie a pod.).

Bakalársky stupeň štúdia · Bakalársky študijný program sa
zameriava na získanie základných teoretických vedomostí
umožňujúcich porozumieť a aktívne používať základné sociologické
pojmy a teórie, ako aj praktických metodologických zručností
potrebných na zvládnutie prípravy sociologických výskumov
a spôsobov ich interpretácie.

Prijímacie konanie · O magisterské štúdium sa môžu uchádzať len
absolventi jednoodborového bakalárskeho štúdia v odbore
psychológia. Prijímacie skúšky sa uskutočnia formou písomného
testu – prehľad základných vedomostí získaných počas bakalárskeho
štúdia v študijnom programe psychológia. Písomný test, v prípade
neúčasti v stanovenom čase, nie je možné vykonať v náhr. termíne.

Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
bakalárskeho štúdia. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného
programu Sociológia a príbuzných študijných programov
s prihliadnutím na výsledky bakalárskej práce, štátnej záverečnej
skúšky a hodnotenia profilových predmetov štúdia.*

Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe výsledkov
stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety:
slovenský jazyk, anglický jazyk, náuka o spoločnosti.*
Magistersky stupeň štúdia · Absolvent získava rozsiahle teoretické
a metodologické znalosti, poznatky a zručnosti, ktoré dokáže
aplikovať v oblasti skúmania a analýzy sociálnych javov
a problémov, ako aj vedomosti z iných špecializovaných oblastí
akými sú štatistika, matematické modelovanie, sociálne a verejné
politiky, rodové štúdiá, migračné štúdiá, politológia, informatika
a pod. Získava schopnosť samostatne analyzovať a navrhovať
riešenia sociálnych problémov v regiónoch a organizáciách v oblasti
personálneho riadenia a ľudských zdrojov a realizovať výskumné
projekty v rámci Slovenska ako aj Európskej únie.

* V prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s lepším
priemerom z profilových predmetov.
Denné a externé
programoch

štúdium

v doktorandských

študijných

....................................................................................
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry · Etika
a morálna filozofia · Klasická archeológia · Slovenské dejiny ·
Systematická filozofia · Dejiny filozofie · Sociálna psychológia
Prijímacie konanie · Výberové konanie na základe odbornej skúšky
a odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce
s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky predošlého vzdelania.
Akceptujú sa prihlášky absolventov daného študijného programu
alebo príbuzných študijných programov. O akceptovaní prihlášky
rozhoduje prijímacia komisia.
....................................................................................
Zoznam katedier
Katedra dejín a teórie umenia · (033) 59 39 374 · datu@truni.sk
Katedra etiky a morálnej filozofie · (033) 59 39 211 · etika@truni.sk
Katedra filozofie · (033) 59 39 210 · filozof@truni.sk
Katedra histórie · (033) 59 39 365 · historia@truni.sk
Katedra psychológie · (033) 59 39 361 · katpsych@truni.sk
Katedra politológie · (033) 59 39 376 · politol@truni.sk
Katedra klasických jazykov · (033) 59 39 363 · klasjaz@truni.sk
Katedra klasickej archeológie · (033) 59 39 374 · klasarch@truni.sk
Katedra sociológie · (033) 59 39 303 · sociol@truni.sk

Podrobnejšie informácie o požiadavkách na prijímacie konanie,
odporúčanej literatúre, priebehu a bodovaní prijímacieho konania
nájdete na adrese http://fff.truni.sk alebo vám budú poskytnuté
na Študijnom oddelení Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave · (033) 59 39 387
Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými
potrebami · iveta.schusterova@truni.sk
Filozofická fakulta si vyhradzuje právo na prípadné zmeny
a aktualizáciu v záujme skvalitnenia prijímacieho konania
na štúdium a aktuálny stav priznaných práv uskutočňovať jednotlivé
študijné programy.

