
	 	 	

	

Všeobecné	podmienky	uchádzania	sa	o	bakalárske,	magisterské	štúdium	a	pokyny	k	podávaniu	prihlášky	

Súčasťou	prihlášky	je:		
-		potvrdenie	o	zaplatení	poplatku	za	prijímacie	konanie		
-	 pri	 uchádzaní	 sa	 o	 bakalárske	 študijné	 programy	 overené	 kópie	 koncoročných	 vysvedčení	 a	 maturitného	 vysvedčenia	 (uchádzačom	
maturujúcim	 v	 školskom	 roku	 2017/2018	 potvrdí	 výsledky	 za	 1.	 –	 3.	 ročník	 stredná	 škola,	 overené	 kópie	 vysvedčenia	 za	 4.	 ročník	 a	
maturitného	vysvedčenia	pošlú	uchádzači	do	15.	júna	2018)	
-		pri	uchádzaní	sa	o	magisterské	študijné	programy	sa	k	prihláške	prikladá	overená	kópia	vysokoškolského	diplomu,	vysvedčenia	o	štátnej	
skúške	a	výpisu	skúšok	absolvovaných	na	vysokej	škole	(uchádzači	končiaci	vysokoškolské	vzdelanie	v	akademickom	roku	2017/2018	pošlú	
tieto	dokumenty	do	29.	júna	2018)		
Fakulta	nevyžaduje	potvrdenie	o	zdravotnom	stave	uchádzača.		
Elektronická	prihláška	musí	byť	potvrdená	doloženou	tlačenou	prihláškou	s	podpisom.	
Na	vybrané	štúdium	je	potrebné	použiť	príslušný	typ	prihlášky	(Bc.,	Mgr.)	
Ak	 uchádzač	 	 po	 výzve	 o	 doplnenie	 chýbajúcich	 častí	 prihlášky	 nedoplní	 požadované	 súčasti	 prihlášky	 v	 stanovenej	 lehote	 	 je	 vyradený	
z	prijímacieho	konania.	Poplatok	za	prijímacie	konanie	mu	nebude	vrátený.	
Definitívne	overovania	plnenia	podmienok	pre	prijatie	sa	bude	konať	na	zasadnutí	prijímacej	komisie	v	mesiaci	jún	2018	(bakalárske	štúdium)	
a	júl	2018	(magisterské	štúdium)	s	podporou	modulárneho	akademického	informačného	systému.		
Termín	podania	prihlášky	na	bakalárske	i	magisterské	štúdium:	do	28.	februára		2018	
Poplatok	za	papierovú	prihlášku:						35	EUR			
Poplatok	za	elektronickú	prihlášku:		35EUR	/cez	systém	MAIS	a	následne	vytlačenú	v	papierovej	forme/	
	
Platobné	údaje	
Banka:	štátna	pokladnica	
IBAN:	SK35	8180	0000	0070	0024	1228	
Variabilný	 symbol:	 vygenerovaný	VS	pre	platbu	pre	uchádzača	=	osobné	 číslo	uchádzača	bez	písmena	R	 vygenerované	 cez	elektronickú	
prihlášku,	resp.	bez	symbolu,	ak	uchádzač	zasiela	prihlášku	len	poštou	
Špecifický	symbol:	10002	
Doplňujúci	údaj:	Priezvisko	a	meno	
Údaje	pre	platbu	zo	zahraničia:	IBAN	SK35	8180	0000	0070	0024	1228	·	SWIFT	SPSRSKBA	
	
Deň	otvorených	dverí	na	Filozofickej	fakulte	
24.01.2018	od	9:00	h	do	15:00	h	
Filozofická	fakulta,	Trnavská	univerzita	v	Trnave	
Hornopotočná	23	
918	43	Trnava		
	
Koordinátor	pre	študentov	so	špecifickými	potrebami	
Mgr.	Iveta	Schusterová,	PhD.,	Katedra	psychológie,	Tel.	033/5939361,	e-mail:	iveta.schusterova@truni.sk	
	
Kontakty	
Adresa:	Filozofická	fakulta,	Trnavská	univerzita	v	Trnave		
Hornopotočná	23		
918	43	Trnava		
Telefón:	033/5939111,	033/5939387		
Internetová	adresa:	http://ff.truni.sk	
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Akreditované	bakalárske	študijné	programy	v	akademickom	roku	2018/2019	
Bakalárske	študijné	programy	 Forma	štúdia	 Dĺžka	štúdia	(roky)	 Plánovaný	počet	prijatých	
Dejiny	a	teória	umenia	 denná	 3	

80	

Etika	 denná/externá	 3/4	
Filozofia	 denná/externá	 3/4	
Filozofia	(v	anglickom	jazyku)	 denná/externá	 3/4	
História	 denná/externá	 3/4	
Klasická	archeológia	 denná	 3	
Klasické	jazyky	 denná	 3	
Politológia	 denná	 3	

				120	Psychológia	 denná/externá	 3/4	
Sociológia	 denná	 3	

	
	
Akreditované	magisterské	študijné	programy	v	akademickom	roku	2018/2019	
Magisterské	študijné	programy	 Forma	štúdia	 Dĺžka	štúdia	(roky)	 Plánovaný	počet	prijatých	
Dejiny	a	teória	umenia	 denná	 2	

80	

Etika	 denná	 2	
Filozofia	 denná/externá	 2/3	
História	 denná/externá	 2/3	
Klasická	archeológia	 denná	 2	
Klasické	jazyky	–	
latinská	medievalistika	a	neolatinistika	 denná	 2	

Kognitívne	štúdia	 denná	 2	
Cognitive	studies	 denná	 2	
Psychológia	 denná	 2	

100	
Sociológia	 denná	 2	

	
	

	

	
	
	

Adresa:	 	 	 	
Filozofická	fakulta	TU	
Hornopotočná	23	
918	43	Trnava	

Telefón:	033/5939387	
Internetová	adresa:	http://ff.truni.sk/	
e-mail:	 maria.kucharovicova@truni.sk		



	 	 	

Informácie	o	podmienkach	prijatia	na	bakalárske	študijné	programy:	
• Dejiny	a	teória	umenia	

Uchádzači	budú	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	na	základe	výsledkov	stredoškolského	štúdia	s	prihliadnutím	na	
profilové	predmety:	slovenský	jazyk,	anglický	jazyk,	náuka	o	spoločnosti.	V	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	s	lepším	
priemerom	 z	 profilových	 predmetov.	 Podmienkou	 na	 prijatie	 na	 štúdium	 je	 ukončenie	 stredoškolského	 vzdelania	 a	 predloženia	 úradne	
overených		koncoročných		vysvedčení	za	1.,	2.,	3.	a		4.	ročník		a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	

• Etika	
Uchádzači	budú	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	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	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	s	lepším	priemerom	z	profilových	predmetov.	Podmienkou	na	prijatie	na	štúdium	
je	 ukončenie	 stredoškolského	 vzdelania	 a	 predloženia	 úradne	 overených	 	 koncoročných	 	 vysvedčení	 za	 1.,	 2.,	 3.	 a	 	 4.	 ročník	 	 a	 úradne	
overeného	maturitného	vysvedčenia.	V	externej	forme	štúdia	výška	ročného	školného	je	700	€,	školné	nie	je	možné	odpustiť	ani	znížiť.			

• Filozofia	
Na	uvedený	študijný	program	budú	uchádzači	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	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	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	s	lepším	priemerom	z	profilových	predmetov.	Podmienkou	na	
prijatie	na	štúdium	je	ukončenie	stredoškolského	vzdelania	a	predloženia	úradne	overených		koncoročných		vysvedčení	za	1.,	2.,	3.	a		4.	ročník		
a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	V	externej	forme	štúdia	výška	ročného	školného	je	700	€,	školné	nie	je	možné	odpustiť	ani	
znížiť.			

• Filozofia	(v	anglickom	jazyku)	
Na	uvedený	študijný	program	budú	uchádzači	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	na	základe	výsledkov	stredoškolského	
štúdia.	Uprednostňujú	sa	absolventi	gymnázia	(+50	bodov)	s	prihliadnutím	na	profilové	predmety:	anglický	jazyk,	cudzie	jazyky,	dejepis,	náuka	
o	spoločnosti.	V	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	s	lepším	priemerom	z	profilových	predmetov.	Podmienkou	na	prijatie	
na	 štúdium	 je	ukončenie	 stredoškolského	vzdelania	a	predloženia	úradne	overených	 	 koncoročných	 	 vysvedčení	 za	1.,	2.,	 3.	 a	 	4.	 ročník		
a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	V	dennej	 forme	štúdia	 je	výška	ročného	školného	2	000	€,	v	externej	 forme	štúdia	výška	
ročného	školného	je	787	€,	školné	nie	je	možné	odpustiť	ani	znížiť.			

• História	
Uchádzači	budú	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	na	základe	výsledkov	stredoškolského	štúdia.	Uprednostňujú	sa	
absolventi	gymnázia	(+100	bodov).	V	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	s	lepším	priemerom	z	profilových	predmetov.	
Podmienkou	na	prijatie	na	štúdium	je	ukončenie	stredoškolského	vzdelania	a	predloženia	úradne	overených		koncoročných		vysvedčení	za	
1.,	2.,	3.	a		4.	ročník		a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	V	externej	forme	štúdia	výška	ročného	školného	je	700	€,	školné	nie	je	
možné	odpustiť	ani	znížiť.			

• Klasická	archeológia	
Na	uvedený	študijný	program	budú	uchádzači	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	na	základe	výsledkov	stredoškolského	
štúdia	s	prihliadnutím	na	profilové	predmety:	dejepis,	 zemepis	a	cudzie	 jazyky.	V	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	
s	 lepším	priemerom	z	profilových	predmetov.	Podmienkou	na	prijatie	na	 štúdium	 je	ukončenie	 stredoškolského	vzdelania	a	predloženia	
úradne	overených		koncoročných		vysvedčení	za	1.,	2.,	3.	a		4.	ročník		a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	

• Klasické	jazyky	
Uchádzači	 budú	 prijímaní	 bez	 prijímacích	 skúšok.	 Prijímanie	 sa	 uskutoční	 na	 základe	 výsledkov	 stredoškolského	 štúdia.	 Podmienkou	 na	
prijatie	na	štúdium	je	ukončenie	stredoškolského	vzdelania	a	predloženia	úradne	overených		koncoročných		vysvedčení	za	1.,	2.,	3.	a		4.	ročník		
a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	

• Politológia	
Na	uvedený	študijný	program	budú	uchádzači	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	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	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	s	lepším	priemerom	z	profilových	predmetov.	Podmienkou	na	
prijatie	na	štúdium	je	ukončenie	stredoškolského	vzdelania	a	predloženia	úradne	overených		koncoročných		vysvedčení	za	1.,	2.,	3.	a		4.	ročník		
a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	

• Psychológia	
V	 tomto	 študijnom	 programe	 sa	 koná	 prijímacia	 skúška	 formou	 písomného	 testu,	 ktorý	 obsahuje	 otázky	 z	 týchto	 oblastí:	 základné	
predpoklady	pre	 štúdium	 (úroveň	 rozvoja	kognitívnych	 schopností);	poznatky	na	úrovni	 stredoškolského	učiva	 z	predmetov	psychológia,	
biológia	človeka	a	cudzí	jazyk	(úroveň:	mierne	pokročilí).	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.	Podrobné	informácie	k	prijímacej	skúške	uchádzači	dostanú	spolu	s	pozvánkou	na	skúšku.	Prijímanie	sa	uskutoční	na	
základe	výsledkov	písomného	testu,	typu	absolvovanej	strednej	školy,	celkového	priemeru	z	koncoročných	vysvedčení	za	1.	-	4.	ročník	pri	
štvorročnom	štúdiu;	z	1.	-	5.	ročníka	pri	päťročnom	štúdiu	a	z	posledných	4	ročníkov	u	absolventov	8	–	ročných	gymnázií.	Podmienkou	prijatia	
na	 štúdium	 je	ukončenie	 stredoškolského	vzdelania	a	predloženie	úradne	overených	 	 koncoročných	 	 vysvedčení	 za	1.,	2.,	3.	 a	 	4.	 ročník		
a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	V	externej	forme	štúdia	výška	ročného	školného	je	787	€,	školné	nie	je	možné	odpustiť	ani	
znížiť.			

• Sociológia	
Uchádzači	budú	prijímaní	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímanie	sa	uskutoční	na	základe	výsledkov	stredoškolského	štúdia	s	prihliadnutím	na	
profilové	predmety:	slovenský	jazyk,	anglický	jazyk,	náuka	o	spoločnosti.	V	prípade	rovnosti	bodov	budú	uprednostnení	uchádzači	s	lepším	
priemerom	 z	 profilových	 predmetov.	 Podmienkou	 na	 prijatie	 na	 štúdium	 je	 ukončenie	 stredoškolského	 vzdelania	 a	 predloženia	 úradne	
overených		koncoročných		vysvedčení	za	1.,	2.,	3.	a		4.	ročník		a	úradne	overeného	maturitného	vysvedčenia.	
	

Informácie	o	podmienkach	prijatia	na	magisterské	študijné	programy:	
• Dejiny	a	teória	umenia	

Základnou	podmienkou	prijatia	je	absolvovanie	bakalárskeho	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	
Základnou	 podmienkou	 prijatia	 je	 absolvovanie	 bakalárskeho	 študijného	 programu	 Etika,	 resp.	 Filozofia,	 Dejiny	 filozofie	 a	 príbuzných	
študijných	programov	s	prihliadnutím	(bonifikáciou)	na	profilové	predmety:	dejiny	etiky,	úvod	do	etiky	resp.	filozofická	etika	a	sociálna	etika	
resp.	filozofická	antropológia.	

• Filozofia	
Základnou	podmienkou	prijatia	je	absolvovanie	bakalárskeho	študijného	programu	Filozofia,	resp.	Dejiny	filozofie	a	príbuzných	študijných	
programov	s	prihliadnutím	(bonifikáciou)	na	profilové	predmety:	dejiny	filozofie,	 teória	poznania,	resp.	ontológia	a	 filozofická	etika	resp.	
filozofická	antropológia.	V	externej	forme	štúdia	výška	ročného	školného	je	800	€,	školné	nie	je	možné	odpustiť	ani	znížiť.			

• História	
Základnou	 podmienkou	 prijatia	 je	 absolvovanie	 bakalárskeho	 študijného	 programu	 História	 alebo	 príbuzných	 študijných	 odborov.	 Pri	
prijímaní	sa	prihliada	aj	na	profilové	predmety	štúdia	(slovenské	dejiny,	všeobecné	dejiny,	archívnictvo,	pomocné	vedy	historické,	latinský	
jazyk).	V	externej	forme	štúdia	výška	ročného	školného	je	800	€,	školné	nie	je	možné	odpustiť	ani	znížiť.			

• Klasická	archeológia	
Základnou	 podmienkou	 prijatia	 je	 absolvovanie	 bakalárskeho	 študijného	 programu	 Klasická	 archeológia	 s	 prihliadnutím	 (bonifikáciou)	
na	profilové	predmety:	Antické	Grécko,	Antický	Rím	a	Rímske	provincie.		

• Klasické	jazyky	-	latinská	medievalistika	a	neolatinistika	
Základnou	 podmienkou	 prijatia	 je	 absolvovanie	 bakalárskeho	 študijného	 programu	 Klasické	 jazyky	 a	 príbuzných	 študijných	 programov	
s	 prihliadnutím	 (bonifikáciou)	 na	 profilové	 predmety:	 preklad	 do	 latinčiny,	 latinská	 gramatika,	 rímska	 literatúra,	 ústny	 rozbor	 textu	
predpísaného	antického	autora.	

• Kognitívne	štúdiá,	Cognitive	studies	
Základnou	podmienkou	prijatia	je	absolvovanie	bakalárskeho	študijného	programu	Filozofia,	resp.	Dejiny	filozofie,	Psychológia,	Informatika	
a	príbuzných	študijných	odborov.	Vzhľadom	na	výrazne	interdisciplinárny	charakter	kognitívnej	vedy	je	štúdium	otvorené	aj	pre	absolventov	
bakalárskeho	 štúdia	 z	ďalších	prírodovedných,	 spoločenskovedných	a	 technických	odborov.	 Študijný	program	Cognitive	 studies	prebieha	
v	anglickom	jazyku,	výška	ročného	školného	v	dennej	forme	štúdia	je	2000	€,	školné	nie	je	možné	odpustiť	ani	znížiť.		

• Psychológia	
Základnou	 podmienkou	 prijatia	 je	 absolvovanie	 jednoodborového	 bakalárskeho	 študijného	 programu	 Psychológia.	 V	 tomto	 študijnom	
programe	sa	koná	prijímacia	skúška	uskutočňovaná	formou	písomného	testu,	ktorá	overuje	základné	vedomosti	získané	počas	bakalárskeho	
štúdia	v	študijnom	programe	Psychológia.	Písomný	test,	v	prípade	neúčasti	v	stanovenom	čase,	nie	je	možné	vykonať	v	náhradnom	termíne.	

• Sociológia	
Základnou	 podmienkou	 prijatia	 je	 absolvovanie	 bakalárskeho	 študijného	 programu	 Sociológia	 a	 príbuzných	 študijných	 programov	
s	prihliadnutím	 (bonifikáciou)	na	profilové	predmety:	metódy	a	 techniky	 sociologického	výskumu,	 súčasné	a	klasické	sociologické	 teórie,	
všeobecná	sociológia.		
Uchádzači	všetkých	študijných	programov	okrem	Psychológie	budú	prijímaní	na	základe	výsledkov	bakalárskeho	štúdia	a	podľa	váženého	
študijného	priemeru.	

	
Uplatnenie	absolventov	
Dejiny	a	teória	umenia	-	Možnosť	uplatnenia	v	praxi	nachádzajú	absolventi	na	pracoviskách	Pamiatkového	úradu,	v	galériách	a	múzeách,	
v	inštitúciách	zaoberajúcich	sa	kultúrnou	činnosťou,		ako	i	pedagógovia	na	stredných	a	vysokých	školách.	
Etika	-	Absolventi	môžu	pracovať	v	národných	a	medzinárodných	etických	komisiách,	v	expertných	tímoch,	inštitútoch,	médiách,	výboroch,	
verejnej	správe	či	v	manažmente.		
Filozofia	 –	 Absolventi	 môžu	 vykonávať	 povolania	 v	 humanitne	 orientovaných	 inštitúciách	 a	 organizáciách	 zaoberajúcich	 sa	 empirickou	
identifikáciou	 stavu	 spoločnosti,	 v	 redakciách	 odborných	 a	 spoločenských	 časopisov.	 Rovnako	 môžu	 pôsobiť	 v	 kultúrno-spoločenských	
inštitúciách,	nadáciách,	občianskych	združeniach,	vydavateľstvách	odbornej	literatúry,	politických	inštitúciách,	masmédiách.	
História-	Absolventi	sa	môžu	uplatniť	vo	všetkých	typoch	archívov	na	Slovensku,	v	múzeách,	v	galériách.	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.	
Klasická	 archeológia	 -	 Absolventi	 sa	 môžu	 uplatniť	 vo	 vedeckých,	 kultúrno-vzdelávacích	 a	 osvetových	 inštitúciách.	 Môžu	 pôsobiť	
na	univerzitných	pracoviskách	 i	v	teoretických	ústavoch	SAV.	Ďalšie	možnosti	uplatnenia	sú	v	múzeách,	galériách,	pamiatkových	úradoch	
a	v	redakciách	odbornej	literatúry,	ako	i	inštitúciách	vyžadujúcich	humanitné	vzdelanie	(redakcie	novín,	časopisov,	televízie,	rozhlasu).		
Klasické	jazyky	-	latinská	medievalistika	a	neolatinistika–Absolventi	sú	schopní	samostatne	preložiť	a	spracovať	neznámy	latinský	text,	majú	
výborné	 poznatky	 pre	 ďalšiu	 vedeckú	 prácu,	 a	 preto	 sa	 môže	 uplatniť	 ako	 pedagogickí	 či	 výskumní	 pracovníci	 na	 stredoškolských,	
univerzitných	pracoviskách,	vedeckých	inštitúciách,	archívoch	či	knižniciach.		
Kognitívne	štúdiá,	Cognitive	studies	-	Osobitosťou	tohto	stupňa	vzdelávania	je	veľký	dôraz	na	prehĺbenie	vybraných	vedeckých	prúdov	a	škôl,	
ich	recepciu	vo	filozofickom	prostredí	a	filozofickú	analýzu	poznania.		
Politológia	–	Absolventi	sa	môžu	uplatniť	v	širšej	škále	povolaní	obsahujúcich	aktivity	osobnej	komunikácie,	analytického	myslenia,	tvorby	
stratégií,	presviedčania	a	mienkotvorby.	Nachádzajú	uplatnenie	v	štátnej	správe,	samospráve,	politických	organizáciách,	médiách,	ale	aj	v	
súkromných	spoločnostiach,	v	rámci	akademickej	sféry	a	v	občiansky	orientovaných	organizáciách	tretieho	sektora.	
Psychológia	-	Absolventi	získavajú	predpoklad	uplatniť	sa	v	najrozmanitejších	sférach	spoločenskej	praxe,	najmä	však	ako	edukační	a	školskí	
psychológovia,	poradenskí	psychológovia	(v	profesijnom,	partnerskom,	forenznom	poradenstve),	či	klinickí	psychológovia.		
Sociológia	–Absolventi	získavajú	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.	


