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PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Úvod
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa

riešiť úlohy, s ktorými budú konfrontovaní vo svojej

v Nitre so svojou viac ako päťdesiatpäťročnou tradíciou

každodennej praxi.

vzdelávania patrí k najstarším súčastiam dnešnej Uni-

   Vzdelávanie na PF UKF v Nitre je založené na Eu-

verzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od svojho vzniku

rópskom systéme transferu kreditov (European Credit

sa sústreďuje predovšetkým na prípravu absolventov

Transfer System), ktorý zaručuje kompatibilitu s po-

pre učiteľské profesie, z pôvodného Pedagogického

prednými vzdelávacími inštitúciami a umožňuje mobilitu

inštitútu sa však kreovala do súčasnej podoby moder-

študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii

nej vysokoškolskej inštitúcie reagujúcej na aktuálne

i mimo nej. Študenti sa tak stávajú spolutvorcami svojho

spoločenské potreby praxe prostredníctvom aplikova-

študijného programu, pretože si môžu vyberať pred-

ného i základného výskumu.

mety štúdia z ponuky nielen vlastnej katedry a fakulty,

   V nadväznosti na orientáciu v oblasti učiteľského

ale aj ďalších fakúlt univerzity a univerzít európskeho

vzdelávania, filozofiu výchovy a edukačnú politiku, aj

i mimoeurópskeho priestoru prostredníctvom programu

v súčasnosti smeruje Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Erasmus+. UKF bola v januári 2002 prijatá za člena Aso-

svoje edukačné a výskumné aktivity najmä na prípravu

ciácie európskych univerzít (EUA), ktorá sa zameriava

absolventov programov učiteľstva akademických, ume-

na vytvorenie európskeho priestoru pre vysokoškolské

lecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetov

vzdelávanie a výskum.

a predmetov praktickej prípravy, učiteľstva pre primárne

   Budova Pedagogickej fakulty UKF v Nitre je situova-

vzdelávanie a programu predškolská a elementárna

ná v atraktívnom prostredí univerzitného areálu v mest-

pedagogika. Fakulta pripravuje odborníkov i v neučiteľ-

skej časti Zobor, v susedstve Univerzitnej knižnice UKF

ských študijných programoch s možnosťou uplatnenia

a v dostupnej vzdialenosti od architektonických a prí-

v oblasti interkultúrneho sprostredkovania v štátnej

rodných dominánt i kultúrnych inštitúcií mesta. Praco-

a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, ces-

viská fakulty sú umiestnené v moderných priestoroch

tovného ruchu, v oblasti športu a rekreácie, hudby, vý-

vybavených kvalitnou technikou a pomôckami, a vy-

chovy v školských, mimoškolských, podnikových a iných

tvárajú tak študentom priestor pre plnú realizáciu ich

výchovných zariadeniach.

študijných, odborných, vedeckých i tvorivých zámerov.

   Pedagogická fakulta zároveň vytvára podmienky
pre uskutočňovanie rôznych programov kontinuálneho
– kvalifikačného štúdia a ďalších foriem celoživotného
vzdelávania. Systém vzdelávania na PF UKF v Nitre je
dynamicky optimalizovaný tak, aby absolventi jednotlivých študijných programov bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia dokázali úspešne a tvorivo
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Štruktúra a pracoviská
Pedagogickej fakulty
Kontaktné údaje
Vedenie fakulty
Dekan
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.,
tel. +421 37 6408 219, e-mail: gpintes@ukf.sk

Prodekani
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.,
prodekan pre vzdelávaciu činnosť
tel. +421 37 6408 260, e-mail: lfenyvesiova@ukf.sk

doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.,
prodekan pre rozvoj fakulty, celoživotné vzdelávanie
a medzinárodné vzťahy
tel. +421 37 6408 224, e-mail: arecka@ukf.sk
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.,
poverená výkonom činností prodekana
pre vedecko-výskumnú činnosť
tel. +421 37 6408 262, e-mail: iturekova@ukf.sk

Tajomník
Ing. Lucia Bezáková
tel. +421 37 6408 212, e-mail: lbezakova@ukf.sk

Dekanát Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
Sekretariát dekanátu PF
Dana Mikulcová, tel. +421 37 6408 218, e-mail: dpf@ukf.sk

Adresa:
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra,

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Ekonomické oddelenie
Ing. Andrea Fürstenzellerová
tel. +421 37 6408 216, e-mail: afurstenzellerova@ukf.sk
Mgr. Zdenka Kormanová
tel. +421 37 6408 216, e-mail: zkormanova@ukf.sk
Viera Tóthová
tel. +421 37 6408 216, e-mail: vtothova@ukf.sk

Študijné oddelenie
Denné štúdium:
Mgr. Šarlota Kapustová
tel. +421 37 6408 214, e-mail: skapustova@ukf.sk,
Mgr. Mária Šerfözöová
tel. +421 37 6408 214, e-mail: mserfozoova@ukf.sk

Externé štúdium
Mgr. Jana Privalincová
tel. +421 37 6408 217, e-mail: jprivalincova@ukf.sk
Erika Elbornová
tel. +421 37 6408 217, e-mail: eelbornova@ukf.sk

Oddelenie pre vedu a výskum
Mgr. Zita Hamarová
tel. +421 37 6408 215, e-mail: zhamarova@ukf.sk

Informačno-technické oddelenie
Ing. Rudolf Kaniansky, správca AIS a webu PF
tel. +421 37 6408296, e-mail: rkaniansky@ukf.sk
Mgr. Branislav Ziman
tel. +421 37 6408288, e-mail: bziman@ukf.sk

web: www.pf.ukf.sk
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Centrum celoživotného vzdelávania
web: www.ccv.pf.ukf.sk
PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.,
koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných
programov uskutočňovaných na FPV, FF a PF UKF v Nitre
tel. +421 37 6408267, e-mail: kszijjartoova@ukf.sk
PhDr. Katarína Račeková, PhD.,
koordinátorka pedagogickej praxe študentov FPV
a PF (PEP a UPV) UKF v Nitre,
tel. +421 37 6408268, e-mail: kracekova@ukf.sk
Gabriela Ištokovičová,
odborná referentka pre doplňujúce pedagogické štúdium,
rozširujúce štúdiá, atestácie a programy
kontinuálneho vzdelávania
tel. +421 37 6408213, e-mail: gistokovicova@ukf.sk
PaedDr. Jana Luprichová, PhD.,
projektový manažér
tel. +421 37 6408213, e-mail: jluprichova@ukf.sk
Sekretariát CCV:
tel. +421 37 6408252
Iveta Kováčiková, e-mail: ikovacikova@ukf.sk
Marta Vavrová, e-mail: mvavrova2@ukf.sk

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Katedry PF UKF v Nitre
Katedra hudby
vedúca katedry: Mgr. Alena Čierna, PhD.
web: http://www.kh.pf.ukf.sk
sekretariát: tel. +421 376408305, e-mail: jkovacova@ukf.sk

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
vedúca katedry: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
web: http://www.klis.pf.ukf.sk
sekretariát: tel. +421 376408230, e-mail: mskrovinova@ukf.sk

Katedra pedagogiky
vedúca katedry: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
web: http://www.kpg.pf.ukf.sk
sekretariát: tel. +421 376408250, e-mail: skozarova@ukf.sk

Katedra pedagogickej a školskej psychológie
vedúca katedry: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
web: http://www.kpsp.pf.ukf.sk
sekretariát: tel. +421 376408220, e-mail: mrapsova@ukf.sk
Katedra techniky a informačných technológií
vedúca katedry: doc. PaedDr. Janka Depešová, PhD.
web: http://www.ktit.pf.ukf.sk
sekretariát: tel. +421 376408670, e-mail: elessova@ukf.sk
Katedra telesnej výchovy a športu
vedúca katedry: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
web: http://www.ktvs.pf.ukf.sk
sekretariát: tel. +421 907670248, e-mail: gtesarkova@ukf.sk
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
vedúca katedry: PaedDr. Janka Satková, PhD.
web: http://www.kvtv.pf.ukf.sk
sekretariát: tel. +421 376408280, e-mail: zmichalakova@ukf.sk
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Katedra hudby
• Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii v odboKatedra hudby patrí medzi najstaršie pracoviská UKF

re 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných

v Nitre. Jej vznik je spojený so založením Vysokej školy

predmetov (denná forma)

pedagogickej v roku 1959 (neskôr Pedagogickej fakul-

• Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia v odbore

ty). Od svojho zrodu prešla viacerými organizačnými

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných

zmenami a svojou prácou sa zaradila medzi stabilné

predmetov (denná forma)

a progresívne vysokoškolské pracoviská, zabezpeču-

• Hudba a zvukový dizajn v odbore 2.1.37 Muzikológia

júce prípravu učiteľov hudby a muzikológov s dôrazom

(denná forma)

na oblasť výskumu zvuku. V máji 2016 sa Katedra hudby
presťahovala do novovybudovaných priestorov Pavi-

Magisterské štúdium

lónu hudby s reprezentatívnymi priestormi (baletná

• Učiteľstvo hudobného umenia v odbore 1.1.3 Učiteľ-

miestnosť, multifunkčná miestnosť, zvukové laborató-

stvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

rium a i.), ktoré sú vybavené najmodernejšou zvukovou

(denná forma)

a didaktickou technikou.

• Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii v odbo-

   Ťažisko práce členov Katedry hudby spočíva

re 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných

v edukačnom procese, vedecko-výskumnej, projektovej

predmetov (denná forma)

a umeleckej práci a v následnej prezentácii vedeckých

• Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia v odbore

poznatkov a umeleckých aktivít na domácej i zahranič-

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných

nej pôde. Realizované študijné programy vychádzajú

predmetov (denná forma)

z aktuálnych požiadaviek školstva a spoločensko-kul-

• Hudba a zvukový dizajn v odbore 2.1.37 Muzikológia

túrnych potrieb na Slovensku a anticipujú nové trendy

(denná forma)

vo výučbe hudby (integratívna hudobná výchova, hudobno-dramatická výchova, inovatívne trendy vo vyučo-

Doktorandské štúdium

vaní inštrumentálnej a vokálnej interpretácie, e-learning

• Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického

v hudobnej edukácii, hudba a počítač a i.). Od septem-

umenia v odbore 1.1.10 Odborová didaktika

bra 2016 katedra realizuje nový neučiteľský študijný
program v odbore muzikológia s dôrazom na zvukový

Rigorózne konanie

dizajn a hudobnú akustiku.

• Učiteľstvo hudobného umenia v odbore 1.1.3 Učiteľ-

Ponuka vzdelávania:
Bakalárske štúdium

stvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
(PaedDr.)
• Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia v odbore
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných

• Učiteľstvo hudobného umenia v odbore 1.1.3 Učiteľ-

predmetov (PaedDr.)

stvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

• Hudba a zvukový dizajn v odbore 2.1.37 Muzikológia

(denná forma)
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Uplatnenie absolventov
Učiteľstvo hudobného umenia – zahŕňa štúdium hry

nie v osvetovej, kultúrno-výchovnej i umeleckej činnosti.

na zvolenom hudobnom nástroji (prípadne spev) a pri-

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii – pripra-

pravuje budúcich vysokoškolsky vzdelaných učiteľov

vuje študentov primárne pre učiteľstvo 1. a 2. stupňa

pre základné umelecké školy. Súčasne absolventi získa-

základných a stredných všeobecnovzdelávacích škôl.

vajú aj vysokoškolskú kvalifikáciu pre stredné pedago-

Absolventi ŠP sú súčasne spôsobilí vyučovať predmety

gické školy, základné a stredné všeobecnovzdelávacie

špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudobná teória

školy (hudobná, estetická výchova) a pre prácu v kultúr-

na ZUŠ, vyučovať teoretické predmety a zborový spev

nych a osvetových inštitúciách.

na stredných pedagogických školách.

  Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia – je je-

   Neučiteľský študijný program Hudba a zvuko-

diným študijným programom na Slovensku zameraným

vý dizajn študentov vedie k poznaniu a pochopeniu

na integráciu hudobného, tanečného a dramatického

historických, teoretických a systematických poznatkov

umenia a jeho pedagogickú aplikáciu na základných

o hudbe. Zvláštna pozornosť je venovaná znejúcej po-

umeleckých školách a v centrách voľného času. Absol-

dobe hudby a na Slovensku málo reflektovanej oblasti

vent štúdiom programu rozvíja svoje pohybové, inter-

hudobnej akustiky. Absolvent v rámci zvukovo oriento-

pretačné a herecké schopnosti so zreteľom na uplatne-

vaných praktických disciplín dokáže tvorivo pracovať

so zvukom v oblasti nahrávania zvuku a ozvučovania

informačných technológií v hudbe). Pedagogickí pracov-

priestoru. Je vedený k tímovej tvorivej práci pri tvorbe

níci sú riešiteľmi domácich (VEGA, KEGA, ESF, APVV), aj

zvukových projektov a dizajne zvuku a profiluje sa pre

medzinárodných grantových projektov a spolupracujú

prácu so zvukom v rôznych médiách, vydavateľstvách,

s domácimi i zahraničnými pedagogickými a vedecký-

ale aj ako pracovník hudobno-dokumentačných a in-

mi inštitúciami (Universität für Musik und darstellende

formačných centier, hudobných múzeách, nadáciách

Kunst in Wien, Mozarteum Salzburg, Orff Institut Mün-

a neziskových organizáciách.

chen, Hudobná akadémia Franza Liszta v Budapešti
a i.). V oblasti umeleckých aktivít sa prezentujú v rámci

Zameranie vedeckovýskumnej

14
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individuálnej koncertnej a hudobno-dramatickej činnosti
na popredných umeleckých scénach (Slovenské národ-

a umeleckej činnosti

né divadlo, Štátna opera v Banskej Bystrici, Nová scéna

Vedecko-výskumná činnosť členov Katedry hudby sa

Nová scéna, Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo

zameriava na rôzne oblasti hudobnej vedy a hudby

Karola Spišáka a i.). Tieto aktivity sú dokumentované

(hudobná pedagogika, historiografia, organológia, deji-

nahrávkami v RTvS a na hudobných nosičoch rôznych

ny interpretačného umenia, hudobná akustika, využitie

hudobných vydavateľstiev.

v Bratislave, Slovenský rozhlas, Slovenská filharmónia,

KATEDRA HUDBY
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Katedra lingvodidaktiky
a interkultúrnych štúdií
Katedra vznikla v roku 1997 ako Katedra cudzích
jazykov a jej úlohou bolo plniť nasledujúce ciele:
zabezpečiť prípravu kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne
vzdelávania; zabezpečiť prípravu kvalifikovaných
elementaristov so zameraním na výučbu buď anglického alebo nemeckého jazyka; vytvoriť pedagogicko-výskumnú základňu pre rozšírenie odborného
vzdelávania učiteľov elementárneho vzdelávania
(1. stupeň ZŠ) o adekvátnu lingvodidaktickú prípravu
v oblasti cudzích jazykov; zabezpečiť odborné jazykové vzdelávanie pre študentov učiteľských a ne-

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (denná, exter-

učiteľských študijných odborov na PF UKF v Nitre.

ná forma)

Spoločenský vývoj a dynamicky sa meniaca situ-

• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombi-

ácia v oblasti cudzojazyčného vzdelávania viedla

nácii so študijnými programami na PF v odbore 1.1.1

k postupnému rozšíreniu profilácie pracoviska. Táto

Učiteľstvo akademických predmetov (denná forma)

zmena sa v roku 2009 odrazila aj v zmene názvu

• Anglický jazyk a kultúra v odbore 2.1.3 Cudzie jazyky

na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií.

a kultúry (denná forma)

Ponuka vzdelávania:

Doktorandské štúdium

Bakalárske štúdium

1.1.10 Odborová didaktika (denná, externá forma)

• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore

Kontakt
Katedra hudby
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pavilón hudby
Dražovská ul. 4
949 74 Nitra
web: http://www.kh.pf.ukf.sk
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• Didaktika anglického jazyka a literatúry v odbore

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (denná, exter-

Ďalšie vzdelávanie

ná forma)

• Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry

• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombi-

určené pre pedagogických zamestnancov na rozšíre-

nácii so študijnými programami na PF v odbore 1.1.1

nie kvalifikačného predpokladu

Učiteľstvo akademických predmetov (denná forma)
• Anglický jazyk a kultúra v odbore 2.1.3 Cudzie jazyky

Rigorózne konanie

a kultúry (denná forma)

• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore

Magisterské štúdium

• Anglický jazyk a kultúra v odbore 2.1.3 Cudzie jazyky

• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore

a kultúry (PhDr.)

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (PaedDr.)

KATEDRA LINGVODIDAKTIKY A INTERKULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ
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Zameranie vedeckovýskumnej

Uplatnenie absolventov

• systematické budovanie výskumnej základne po-

činnosti

trebnej pre vedecký rozvoj didaktiky cudzích jazykov

Spoločenský vývoj a dynamicky sa meniaca situácia

   Pracovníci riešili vedecko-výskumné projekty VEGA,

resp. lektor anglického jazyka; pedagogický pracovník,

v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a prípravy kvalifi-

kultúrno-edukačné projekty KEGA, vedecko-výskumné

resp. vedúci záujmových krúžkov, školských klubov a mi-

kovaných učiteľov cudzích jazykov viedla k postupnému

projekty APVV, projekt financovaný z Európskeho

moškolskej aktivity na úrovniach slovenského školského

rozšíreniu profilácie vedecko-výskumnej činnosti pra-

sociálneho fondu (ESF), medzinárodný projekt v rámci

systému, t.j. na predškolskom a elementárnom stupni,

coviska. V súčasnosti sa pracovisko orientuje na nasle-

programu Leonardo Da Vinci a medzinárodný projekt

ako aj nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania,

dovné oblasti:

v rámci programu Comenius a iné.

kde sa vyžaduje aj ovládanie anglického jazyka; lektor

• aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov na všet-

záujmovej a osvetovej činnosti dospelých zameranej

kých stupňoch vzdelávania s osobitným dôrazom

Kontakt

na výučbu anglického jazyka; pracovník štátnej správy

na integrované (CLIL), inkluzívne vyučovanie cudzích

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

pre príslušnú oblasť; školský administratívno-metodický

jazykov (vyučovanie cudzích jazykov pre výnimočných

Pedagogická fakulta

pracovník a pod.

žiakov a žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   Absolventi študijného programu Anglický jazyk

a vyučovanie interkultúrnej výchovy;

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

a kultúra nachádzajú uplatnenie ako: interkultúrny

• využívanie najnovších didaktických technológií vo vy-

web: http://www.klis.pf.ukf.sk

sprostredkovateľ; pracovník štátnej a verejnej správy

učovaní cudzích jazykov (multimédiá, e-learning, CALL);

Absolventi študijného programu Učiteľstvo Anglický

v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a cestového ru-

jazyk a literatúra nachádzajú uplatnenie ako: učiteľ,

chu; projektový manažér v oblasti kultúrneho rozvoja.
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Katedra pedagogiky

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

• Pedagogika a vychovávateľstvo v odbore 1.1.4 Pe-

• Učiteľstvo pedagogiky v odbore 1.1.1 Učiteľstvo aka-

dagogika (denná, externá forma)

demických predmetov (PaedDr.)

História Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre súvisí so

• Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s po-

vznikom prvých katedier pri založení bývalej Pedagogic-

ruchami učenia v odbore 1.1.6 Špeciálna pedagogika

kej fakulty v Nitre v roku 1959. Odvtedy prešla kvalita-

(denná, externá forma)

tívnym a kvantitatívnym vývinom do podoby, akú má
v súčasnosti. Za viac ako 50 rokov svojej existencie sa

Magisterské štúdium

vyprofilovala ako vysokoškolské pracovisko s kvalitným

• Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v odbore 1.1.1

vedecko-výskumným a pedagogickým potenciálom, kto-

Učiteľstvo akademických predmetov (denná forma)

ré má svoje pevné miesto medzi pedagogickou verej-

• Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v odbore 1.1.5

nosťou na Slovensku. Katedra pedagogiky je pracovis-

Predškolská a elementárna pedagogika (denná, exter-

kom s celouniverzitným pôsobením. Svoje poslanie plní

ná forma)

v oblasti vzdelávania a výskumu v širokom spektre pe-

• Pedagogika a vychovávateľstvo v odbore 1.1.4

dagogických disciplín. Hlavné vzdelávacie úlohy katedry

Pedagogika (denná, externá forma)

vychádzajú z aktuálnych, ale i anticipovaných tendencií

• Andragogika v odbore 1.1.9 Andragogika (denná,

transformácie školstva a vzdelávania. Vyučovanie

externá forma)

pedagogických disciplín je orientované na pregraduálnu prípravu učiteľov pre materské, základné a stredné

Doktorandské štúdium

školy, pedagogických zamestnancov pre prácu s deťmi,

• Pedagogika v odbore 1.1.4 Pedagogika (denná, exter-

mládežou a dospelými v podmienkach mimo vyučo-

ná forma)

vania, ako i na zvyšovanie pedagogickej kvalifikácie

• Andragogika v odbore 1.1.9 Andragogika (denná,

absolventov prostredníctvom štúdia v doktorandskom

externá forma)

štúdiu. Katedra sa podieľa aj na zabezpečovaní ďalšie-

• Predškolská a elementárna pedagogika v odbore

ho vzdelávania zamestnancov školstva.

1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika (denná,
externá forma)

Ponuka vzdelávania:
Bakalárske štúdium
• Predškolská a elementárna pedagogika v odbore
1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika (denná,
externá forma)
• Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v odbore

Ďalšie vzdelávanie
• Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre absolventov prvého alebo
druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Rigorózne konanie

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (denná forma)

• Andragogika v odbore 1.1.9 Andragogika (PhDr.)

• Andragogika v odbore 1.1.9 Andragogika (denná,

• Pedagogika v odbore 1.1.4 Pedagogika (PhDr.)

externá forma)

• Predškolská a elementárna pedagogika v odbore
1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika (PaedDr.)
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Uplatnenie absolventov

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

uplatniť najmä ako učiteľ na 2. stupni základnej školy,

pracovníci, ale aj ako vedecko-výskumní pracovníci. Do-

alebo ako učiteľ na strednej škole. Môže tiež pôsobiť

kážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolských

Uplatnenie absolventov v praxi vychádza zo špecifík

ako vychovávateľ. Okrem toho dokáže vykonávať sa-

učiteľov, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume,

zamerania jednotlivých študijných programov a stup-

mostatne náročnejšie práce v aplikovanom edukačnom

prácu koncepčných a programových pracovníkov v štát-

ňov štúdia.

výskume, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych

nej správe školstva.

  Bakalárske študijné programy sa zameriava-

služieb. Absolvent študijného programu Pedagogi-

jú na poskytnutie solídnych teoretických vedomostí

ka a vychovávateľstvo je odborne pripravený najmä

a potrebnej odbornej orientácie v oblasti pedagogickej

na profesiu vychovávateľa, voľno-časového pedagóga

teórie a praxe. Absolvent študijného programu Učiteľ-

a pedagogického (výchovného) poradcu v podmienkach

stvo predmetu pedagogika (v kombinácii s iným pred-

základných a stredných škôl a v mimoškolských výchov-

V zmysle aktuálnych trendov v oblasti výchovy a vzde-

metom) sa môže v praxi uplatniť najmä ako pedagogický

no-vzdelávacích zariadeniach. Absolvent programu Uči-

lávania u nás i v zahraničí sa katedra orientuje na širší

asistent alebo ako pedagogický zamestnanec v oblasti

teľstvo pre primárne vzdelávanie je odborne pripravený

komplex edukačných problémov spojených s dife-

Zameranie vedeckovýskumnej
činnosti

mimoškolskej výchovy (vychovávateľ). Podobné uplat-

pre prácu učiteľa na 1. stupni základnej školy, vrátane

renciáciou žiackej populácie, inklúziou, integráciou

nenie má absolvent študijného programu Pedagogika

učiteľa nultého ročníka. Môže tiež pôsobiť ako vycho-

a edukáciou žiakov so špeciálnymi edukačnými potre-

a vychovávateľstvo. Absolvent študijného programu

vávateľ v školskom klube detí. Absolvent programu

bami v podmienkach bežných škôl, s výchovou detí

Predškolská a elementárna pedagogika má uplatnenie

Andragogika sa môže uplatniť najmä v oblasti profesij-

v predškolskom a mladšom školskom veku, ich vstupom

ako učiteľ v materskej škole, pedagogický asistent, ale

ného vzdelávania dospelých, sociálno-výchovnej sta-

do školy a determinantmi školskej úspešnosti. Ďalšie

aj vychovávateľ v školskom klube detí. Absolvent študij-

rostlivosti o dospelých, sociálno-výchovnej prevencie,

výskumne riešené oblasti sa týkajú širších spoločen-

ného programu Andragogika nachádza uplatnenie v ob-

intervencie a kurately, sociálno-výchovného a kariér-

sko-sociálnych a kultúrnych súvislostí výchovy a inšti-

lasti rôznych foriem vzdelávania dospelých, sociálno-vý-

neho poradenstva a záujmového vzdelávania dospe-

túcií výchovy, najmä rodiny a jej spolupráce so školou,

chovnej starostlivosti o dospelých, sociálno-výchovnej

lých. Absolventi magisterských študijných programov

otázok mimoškolskej edukácie, sociálno-patologických

prevencie, intervencie a kultúrno-výchovnej práce

po splnení predpísaných podmienok môžu študovať

javov v správaní sa detí a mládeže a edukácie dospe-

s dospelými. Absolvent študijného programu Špeciálna

v doktorandských študijných programoch Andragogika,

lých v produktívnom a postproduktívnom veku. Aktu-

pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia

Pedagogika a Predškolská a elementárna pedagogi-

álnu výskumnú problematiku na katedre už po mnohé

nachádza uplatnenie ako asistent učiteľa v špeciálnych

ka. Absolvent doktorandského štúdia Andragogika sa

roky predstavuje prirodzene i didaktický a pedeutolo-

a bežných školách a vychovávateľ vo výchovno-vzde-

môže uplatniť na univerzitných a iných vzdelávacích

gický kontext edukácie v predprimárnom, primárnom,

lávacích školských zariadeniach a špeciálnych výchov-

a výskumných pracoviskách nielen ako pedagogický

sekundárnom i terciárnom stupni edukácie a celoživot-

ných zariadeniach. Absolventi bakalárskych študijných

pracovník, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník.

né vzdelávanie.

programov sú odborne pripravení tak, aby po splnení

Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolské-

predpísaných požiadaviek mohli pokračovať v 2. stupni

ho učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výsku-

vysokoškolského štúdia na Katedre pedagogiky PF UKF

me, prácu koncepčného a programového pracovníka

v Nitre, alebo i na inej vysokej škole.

v štátnej správe a samospráve s akcentom na ma-

   Magisterské študijné programy sa zameriavajú

Pedagogická fakulta

nažment ľudských zdrojov a vzdelávanie dospelých.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

na zabezpečenie potrebnej odbornej erudície pre vyko-

Absolventi doktorandského štúdia Pedagogika a Pred-

Drážovska cesta 4

návanie najrôznejších pedagogických profesií. Absol-

školská a elementárna pedagogika sa môžu uplatniť

949 74 Nitra

vent študijného programu Učiteľstvo predmetu peda-

na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích

web: http://www.kpg.pf.ukf.sk

gogika v kombinácii s iným predmetom sa v praxi môže

a výskumných pracoviskách nielen ako pedagogickí
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Katedra pedagogickej
a školskej psychológie

vyučovať psychologické disciplíny, ktoré sú v obsahu
štúdia strednej školy. Uplatňuje sa ako metodik v metodických centrách. Ďalej môže v škole pôsobiť ako
kvalifikovaný výchovný poradca a pracovník v oblasti

Katedra pedagogickej a školskej psychológie (KPŠP) PF

prevencie sociálno-patologických javov.U

UKF v Nitre je pracoviskom s celouniverzitným pôsobením. Pracovisko okrem vysokoškolského vzdelávania

Zameranie vedeckovýskumnej

v prvom a druhom stupni poskytuje služby v rámci

činnosti

Psychologickej poradne pre študentov, ich rodičov a zamestnancov celej univerzity, nielen klasickou formou

Pracovníci katedry sa zameriavajú na nasledovné

„tvárou v tvár“, ale aj formou anonymnej elektronickej

oblasti výskumu: kompetencie školského psychológa,

poradne. KPŠP je umiestnená v novej budove s moder-

výchovného poradcu i ostatných odborných a peda-

ným materiálovým vybavením. Všetky priestory spĺňajú

gogických zamestnancov školy, diagnostické metódy

kritériá moderných trendov a takisto bezbariérovosti

a intervenčné stratégie v prostredí školy v smere po-

pre študentov.

radenskej psychológie a pedagogickej psychológie.
   Konkrétnymi prioritnými oblasťami výskumu potom
sú: možnosti ovplyvňovania školskej úspešnosti, mož-

Ponuka vzdelávania:

nosti rozvoja kritického a tvorivého myslenia a nástro-

Bakalárske štúdium

z prostredníctvom cielených intervencií a skúmanie

jov na ich hodnotenia, podpora rozvoja osobnosti
ich účinnosti, skúmanie rizikového správania vo vzťa-

• Učiteľstvo psychológie v kombinácii v odbore

hu k osobnostným rysom a sociálnym premenným

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (denná
forma)

Uplatnenie absolventov

Magisterské štúdium
• Učiteľstvo psychológie v kombinácii v odbore

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (denná

suportívne pedagogické činnosti v základných a stred-

forma)

ných školách, napr. asistent učiteľa, pomocný učiteľ,

Záujmové vzdelávanie

pracovník v oblasti výchovy mimo vyučovania, asistent
pri koordinovaní preventívnych aktivít na školách. Môže

Univerzita tretieho veku

pôsobiť ako asistent na špecializovaných pracoviskách

• Psychológia tretieho veku

v rezorte školstva, ako sú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá voľného

Rigorózne konanie

času a pod., môže sa uplatniť v zariadeniach mimo

• Učiteľstvo psychológie v odbore 1.1.1 Uči-

rezort školstva, ako napr. resocializačné zariadenia,

teľstvo akademických predmetov predmetov

preventívne a liečebné zariadenia pre mládež.

(PaedDr.)

   Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý vyko-

vrátane možnosti jeho diagnostiky.

Kontakt
Katedra pedagogickej a školskej psychológie
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
web: http://www.kpsp.pf.ukf.sk

návať profesiu učiteľa psychológie na strednej škole,
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Katedra techniky
a informačných technológií

Ponuka vzdelávania:
Bakalárske štúdium
• Učiteľstvo techniky v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (denná, externá

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

forma)

v Nitre je vysokoškolským pracoviskom, ktoré zabez-

• Učiteľstvo techniky v kombinácii v odbore 1.1.2

pečuje výchovu budúcich učiteľov technických pred-

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

metov v systéme všeobecného vzdelávania mládeže.

(denná forma)

Cieľom pedagógov a technických pracovníkov katedry

• Učiteľstvo praktickej prípravy v odbore 1.1.2

je pripravovať učiteľov predmetu Technika pre II. stupeň

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

ZŠ, učiteľov pre SOŠ a osemročné gymnáziá, učiteľov

(denná, externá forma)

praktického výcviku, ako aj absolventov neučiteľského
študijného programu - bezpečnostných technikov. Vo

Magisterské štúdium

svojich vzdelávacích aktivitách sa katedra orientuje

• Učiteľstvo techniky v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profe-

na tých, ktorí sú schopní a adaptabilní orientovať sa

sijných predmetov a praktickej prípravy (denná, externá

v rôznych technických odboroch ako aj odboroch zame-

forma)

raných na bezpečnosť a hygienu práce.

• Učiteľstvo techniky v kombinácii v odbore 1.1.2

   Na KTIT sú vybudované tri špecializované labora-

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

tóriá umožňujúce nielen zvýšenie kvality vzdelávania,

(denná forma)

ale vytvárajú aj predpoklady pre spoluprácu s praxou
v oblasti výskumu, vývoja a prípravy spoločných vý-

Doktorandské štúdium

skumno-vývojových projektov. Sú to tieto laboratóriá:

• Didaktika technických predmetov

   • Laboratórium výučby a výskumu PLC automatov,

v odbore 1.1. 10 Odborová didaktika (denná, externá forma)

ktoré je súčasne aj laboratóriom vzdialených experimentov.

Rigorózne konanie

   • Metodicko-poradenské centrum na pomoc učite-

• Učiteľstvo techniky v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesij-

ľom technických predmetov na základných a stredných

ných predmetov a praktickej prípravy (PaedDr.)

školách so zameraním na programovanie a technológiou obrábania na CNC obrábacích strojoch.

Ďalšie vzdelávanie

   • Učebňa aplikácie moderných informačných techno-

Rozširujúce štúdium pre učiteľov

lógií zameranej na výučbu informačných technológií.

• Učiteľstvo techniky (externá forma)

Významným ocenením katedry sú aj pozvania členov
katedry k účasti na špecializovaných medzinárodných

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

konferenciách so žiadosťou na vystúpenie s pred-

• Ľudové remeslá – inovačné vzdelávanie

náškou v kategórii pozvaných referátov.

• Interaktívne tabule a multimediálna podpora výučby
– inovačné vzdelávanie
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Zameranie vedeckovýskumnej činnosti

Záujmové vzdelávanie
Univerzita tretieho veku

Katedra techniky a informačných technológií Pedago-

• Digitálna fotografia a kamera

• Keramika

gickej fakulty UKF sa v súčasnosti orientuje na prioritné

• Informačné technológie 1

• Ľudové remeslá 1

oblasti výskumu:

• Informačné technológie 2

• Ľudové remeslá 2

• riešenia problémov kvality a efektivity technického
vzdelávania vo vzťahu k požiadavkám informačnej

Uplatnenie absolventov

KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

• skúmania pôsobenia informačných technológií v ko-

Absolventi študijného programu Učiteľstvo techniky

munikácii spoločnosti,

v kombinácii sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnuté-

• pôsobenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ho stupňa vzdelania profesiu asistent učiteľa techniky

v školách a v školských zariadeniach,

a technicky orientovaných predmetov, učiteľ praktické-

• využitia virtuálnych laboratórií v pedagogickej praxi,

ho výcviku ako súčasť odborného vzdelávania a ďalších

• tvorby vzdelávacích centier pre dištančné vzdeláva-

praktických profesijných predmetov na SOŠ (pokiaľ

nie a e-learning,

ovláda príslušný profesijný odbor na úrovni vyššieho

• tvorby a aplikácie vzdialených experimentov a labo-

sekundárneho vzdelávania), administratívno-tech-

ratórií vo výučbe,

nického pracovníka pre zabezpečovanie praktického

• aplikácie PLC automatov v automatizačných a regu-

vyučovania v odbornom vzdelávaní, administratív-

lačných systémoch.

no-technického pracovníka pre zabezpečovanie výučby

   V týchto oblastiach pracovníci katedry dosiahli v os-

predmetov technického a informatického charakteru,

tatných rokoch viacero prvotných a pôvodných výsled-

pracovníka predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej

kov v riešení projektov v rámci programov VEGA, KEGA

činnosti s mládežou, odborného pracovníka pre oblasť

a medzinárodných projektoch podporovaných progra-

programovania PLC automatov v priemyselnej praxi.

mom TEMPUS, SOCRATES a UNESCO. Vedecká orientá-

   Absolvent študijného programu Učiteľstvo prak-

cia na katedre a spolupráca s podobnými pracoviskami

tickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa

v rámci univerzity i mimo nej na Slovensku a v zahraničí,

praktického výcviku v zaradení majstra odborného

vytvára vedecké zázemie pre zabezpečovanie uvede-

výcviku. Študijný plán obsahuje dve špecializácie, ktoré

ných výskumných úloh.

poskytujú absolventovi lepšie možnosti uplatnenia sa

   Výsledky výskumnej činnosti katedry sa prakticky

na trhu práce. Ide o zameranie na oblasť strojárstva

aplikujú v didaktike technických predmetov tvoriacich

(strojný mechanik, mechanik elektrotechnik, obrábač ko-

obsahový profil študijných disciplín prostredníctvom

vov, autoopravár mechanik, odbor strojárstvo – výroba,

oboznamovania učiteľskej verejnosti, organizovaním

montáž a oprava strojov a iné profesie), a služby (murár,

seminárov pre učiteľov z praxe, metodickými dňami

stolár, maliar, inštalatér, podnikanie v remeslách a služ-

a špecializovanými vedeckými konferenciami a odborný-

bách, kozmetik, kaderník, cukrár, pekár, čašník, kuchár,

mi seminármi.

fotografista a ďalšie profesie).
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spoločnosti,

Kontakt
Katedra techniky a informačných technológií
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra
web: http://www.ktit.pf.ukf.sk
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Katedra telesnej výchovy
a športu

Doktorandské štúdium
• Športová edukológia v odbore 8.1.3 Športová

Katedra telesnej výchovy a športu na Pedagogickej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre preferu-

edukológia

je zdravý spôsob života prostredníctvom telovýchov-

Rigorózne konanie

ných a športových aktivít. Pohybové aktivity a šport

Učiteľstvo telesnej výchovy v odbore 1.1.3 Učiteľstvo

považuje za významnú spoločensko-kultúrnu hodnotu.

umelecko-výchovných a výchovných predmetov (PaedDr.)

V duchu gréckej kalokaghatie kultivuje vedomosti

Šport a rekreácia v odbore 8.12 Šport

a zručnosti študentov tak, aby telesnú výchovu a šport
považovali za trvalú súčasť životného štýlu a vštepovali
ju v budúcnosti svojim žiakom. Neustálym zvyšovaním

Uplatnenie absolventov

si kvalifikácie prispievajú pedagógovia k vysoko odbor-

Absolvent bakalárskeho učiteľského študijného

nému teoretickému, ale i praktickému rozširovaniu ve-

programu Telesná výchova v kombinácii sa uplatní ako

domostí študentov jednotlivých študijných programov.

pomocný učiteľ a organizátor voľnočasových aktivít

Katedra disponuje mnohými výučbovými priestormi, ako

detí a mládeže. Uplatnenie pre študijný program Šport

aj športovým laboratóriom, kde sa realizuje edukačný

a rekreácia je ako animátor a organizátor športových,

proces telesnej a športovej výchovy a riešia sa vý-

kultúrnych, spoločenských, zábavných podujatí voľného

skumné úlohy vysokoškolských pedagógov a doktoran-

času a rekreácie pre rôzne sociálne, výkonnostné, záuj-

dov z oblasti vied o športe.

mové skupiny, v oblasti športu, rekreácie a turizmu.
   Absolvent magisterského učiteľského študijného

Ponuka vzdelávania:

programu je kvalifikovaným učiteľom pre nižšie a vyššie

Bakalárske štúdium

   Absolvent magisterského študijného programu

• Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii v odbore

Šport a rekreácia je odborník v oblasti športu s možnos-

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných

ťou uplatnenia v celej škále organizácie, riadenia a reali-

predmetov (denná forma)

zácie telovýchovných a športových aktivít vo verejnom,

• Šport a rekreácia v odbore 8.1.2 Šport

súkromnom a komerčnom sektore, pri programovaní,

sekundárne vzdelávanie.

riadení, diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej
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Magisterské štúdium

činnosti.

• Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii v odbore

   Absolvent doktorandského študijného programu

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných

Športová edukológia sa môže uplatniť na univerzitných,

predmetov (denná forma)

akademických a iných vzdelávacích a výskumných pra-

• Šport a rekreácia v odbore 8.1.2 Šport

coviskách, ale aj v prevádzkových laboratóriách.
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Katedra výtvarnej tvorby
a výchovy

Katedra sa od začiatku svojho vzniku aktívne zapája
do najrozličnejších foriem vedeckovýskumnej činnosti.

Katedra od začiatku pôsobenia pripravuje výtvarných

tických predmetov, disciplíny zamerané na teóriu a de-

V súčasnosti sa orientuje prioritne na tieto oblasti

pedagógov pre všetky stupne škôl. Dnešný názov

jiny výtvarnej kultúry od najstarších čias po súčasnosť,

výskumu:

katedry vznikol roku 1999, keď sa pôvodná Katedra

a disciplíny zamerané na didaktiku a metodiku výtvarnej

výtvarnej výchovy pretransformovala na Katedru

výchovy. Teoretická príprava študentov sa uskutočňuje

v rôznych vekových skupinách populácie – deti, mládež,

výtvarnej tvorby a výchovy. Katedra v minulosti bola

v podobe prednášok a seminárov. Praktické disciplíny

dospelí, seniori

súčasťou Pedagogického inštitútu, potom Pedagogickej

v rámci štúdia na katedre sa realizujú formou práce

fakulty, neskôr Vysokej školy pedagogickej, a dnes je

v ateliéroch, zameraných na tradičné klasické výtvarné

súčasťou Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína

oblasti, ako aj na špecializované výtvarné odbory. Zák-

• predikcia športovej výkonnosti vo vybraných športoch,

Filozofa v Nitre. Súčasná podoba študijného programu

lady výtvarnej tvorby si študent osvojuje a neskôr svoje

• tvorba pohybových programov zameraných na pre-

učiteľstva výtvarného umenia bola vytvorená a profilo-

praktické zručnosti a tvorivé schopnosti rozvíja v rámci

venciu a odstraňovanie civilizačných ochorení – funkč-

vaná po roku 1990. Štúdium sa realizuje v dvoch základ-

ateliérov: kresba, maľba, modelovanie, grafika, textil,

né ochorenia pohybového systému, obezita

ných líniách, teoretickej a praktickej. V rámci teoretickej

grafický dizajn, fotografia, video, digitálne médiá a inter-

prípravy študent absolvuje úvodnú disciplínu do teore-

mediálna tvorba. Katedra sídli v moderných priestoroch

• zisťovanie objemu a obsahu pohybovej aktivity

• podiel jednotlivých koordinačných schopností v štruktúre športového výkonu z hľadiska veku a pohlavia ,

• kvalita života
Vedecká orientácia na tomto pracovisku a spolupráca
s podobnými pracoviskami v rámci univerzity i mimo nej
na Slovensku a v zahraničí vytvára primerané vedecké
zázemie. Každoročne sa na zvyšovaní kvality v oblasti
vedy a výskumu podieľajú zamestnanci svojimi výskumnými projektmi, kvalitnými domácimi a zahraničnými publikáciami. Nemalou mierou k vedeckému kreditu
prispievajú aj študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia, ktorí
úspešne reprezentujú na fakultných a celoslovenských
kolách Študentskej vedeckej konferencie vo Vedách
o športe.

Kontakt
Katedra telesnej výchovy a športu
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda. A. Hlinku č. 1
949 74 Nitra
web: http://www.ktvs.pf.ukf.sk
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Pedagogickej fakulty UKF v Nitre s adekvátnym technickým vybavením, ktorá disponuje vlastnou galériou. Vďa-

Uplatnenie absolventov

ka výstavám sa katedra prezentuje smerom k širokej

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fa-

kultúrnej verejnosti, spolupracuje so školskými aj inými

kulty UKF v Nitre pripravuje učiteľov výtvarného umenia

inštitúciami, a tvorivú prezentáciu umeleckej činnosti

pre 1. a 2. stupeň základných škôl, pre stredné školy

využíva i v edukačnom procese. Počas vysokoškolskej

a gymnáziá, základné umelecké školy a centrá voľného

prípravy na katedre absolvujú študenti aj niekoľkodňo-

času. Absolventi sa uplatňujú aj v ďalších príbuzných

vý krajinársky kurz kresby a maľby v teréne, ako aj

odboroch, zameraných na výtvarnú tvorbu.

odbornú exkurziu zameranú na návštevu galérií, múzeí
a architektonických pamiatok na Slovensku i v zahraničí.

Ponuka vzdelávania:
Bakalárske štúdium
• Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (denná forma)

Magisterské štúdium
• Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (denná forma)

Ďalšie vzdelávanie
Rozširujúce štúdium pre učiteľov
• Učiteľstvo výtvarného umenia (externá forma)

Záujmové vzdelávanie
Univerzita tretieho veku
• Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 1
• Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2

Rigorózne konanie
• Učiteľstvo výtvarného umenia v odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
(PaedDr.)
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Zameranie vedeckovýskumnej
a umeleckej činnosti

V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci
katedry zameriavajú na rôzne oblasti výtvarnej kultúry. Prioritnou odbornou oblasťou katedry je výskum

Odborná, športová, umelecká
a ďalšia tvorivá činnosť,
medzinárodná spolupráca
pracovísk

zameraný na didakticko-metodologickú problematiku
prípravy učiteľov výtvarného umenia, ktorá zahŕňa

Katedra pedagogiky PF UKF spolupracuje s mnohými

v sebe otázky z teórie vyučovania, špecifické problémy

univerzitami v zahraničí, kde majú študenti možnosť

výtvarnej (vizuálnej) komunikácie a exegetickej interpre-

výmenných pobytov, v zahraničí môžu študovať časť

tácie umeleckého diela so zameraním na aktívnu prácu

študijného programu v rámci medzinárodného progra-

s výtvarnými dielami a verbálnu komunikáciu. Katedra

mu EÚ LLP/Erasmus, či v iných programoch. Najviac

je riešiteľkou projektov zameraných na problematiku

študentov sa v posledných rokoch zúčastnilo pobytov

rozvíjania digitálno-elektronickej gramotnosti učiteľov

v Belgicku, v Nemecku, v Nórsku, v Českej republike,

a žiakov základných škôl. Druhým špecifikom výskumnej

v Maďarsku a v Poľsku. Študenti z týchto krajín prichá-

činnosti členov katedry je oblasť umelecko-historická,

dzajú aj na Katedru pedagogiky PF UKF v Nitre. Katedra

zameraná na bádanie vytypovaných odborných feno-

podporuje záujem študentov o prípravu na výskumnú

ménov z vývoja dejín výtvarného umenia na Slovensku,

činnosť a každoročne organizuje súťaž Študentskej

nevylučujúc pritom súvislosti v širšom európskom či

a odbornej a umeleckej činnosti. Osobitná pozornosť sa

svetovom kontexte, ako aj súvislosti didakticko-meto-

na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre venuje študen-

dologické. Didaktické disciplíny sú zamerané na kla-

tom so špecifickými potrebami. Pod odbornou gesciou

sické i alternatívne formy výtvarnej edukácie, vrátanie

katedry poskytuje svoje odborné služby Centrum pod-

využívania princípov arteterapie a artefiletiky. Členovia

pory štúdia študentov so špecifickými potrebami.

katedry profesijne zameraní na rôzne oblasti umeleckej

  Pracovníci Katedry pedagogickej a školskej

tvorby sa významne podieľajú na výtvarnom živote nie-

psychológie PF spolupracujú so základnými školami

len nitrianskeho regiónu prostredníctvom prezentácie

v nitrianskom a trnavskom kraji v oblasti školskej psy-

vlastných diel na individuálnych i kolektívnych výsta-

chológie a sú členmi viacerých psychologických organi-

vách doma a v zahraničí, ale aj realizáciou umeleckých

zácií ako Asociácia školskej psychológie SR a ČR, Sekcia

diel pre verejné priestranstvá a rôzne médiá vizuálnej

didaktiky pri SAV, Slovenská psychologická spoločnosť.

komunikácie. Katedra organizuje aj odborné konferen-

  Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

cie, workshopy a sympóziá zamerané na problematiku

PF má bohaté medzinárodné kontakty na úrovni bilate-

výtvarnej pedagogiky. Na pôde PF boli katedrou uspo-

rálnej vedeckej spolupráce s univerzitami a výskumnými

Kontakt

riadané prednášky domácich aj zahraničných expertov

inštitúciami: Middlesex University, London, UK; Lime-

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy

(Česká republika, Japonsko) z oblasti výtvarnej teórie

rick University, Limerick, Írska republika; Fontys, PABO

Pedagogická fakulta

aj umeleckej tvorby.

University, Eindhoven, Holandsko; KU Leuven, Belgicko; Hogeschool Mechelen, Belgicko; Universitet Lodz,

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

36

KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY
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Poľsko; Pedagogická fakulta Karlovej univerzity, ČR;
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Masarykova univerzita, Brno, ČR; Univerzita v Belfaste,

verzitu v rôznych odvetviach športu v rámci širokého

Severné Írsko, Univerzita Hradec Králové, ČR. Katedra

spektra podujatí (napr. Večerný beh Nitrou, Jarný beh

  Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF pravi-

vydáva elektronický časopis EnJoY (English Journal

Nitrou, hokej, volejbal, futsal, atď.) a tak zvyšujú kredit

delne uskutočňuje výstavy z prác študentov aj absol-

for You), vychádzajúci dva krát ročne, kreovaný štu-

nielen katedry, ale aj fakulty a univerzity.

ventov prezentujúcich výsledky jednotlivých ateliérov
v priestoroch univerzitnej Galérie Univerzum PF.

v tanečnom, interpretačnom a hereckom umení.

dentmi.

   Počas štúdia môžu (nielen) študenti Katedry hudby

   Popri pedagogickej a vedeckej činnosti sa Katedra

PF pracovať vo fakultných súboroch (Akademický

V Galérii Univerzum PF sú organizované aj výstavy

telesnej výchovy a športu PF prezentuje aj prípra-

spevácky zbor, Divadielko JAaMY) a svoje schopnos-

zahraničných študentov a pedagógov (Poľsko, Srbsko),

vou študentov (športovcov) na rôzne športové súťaže

ti prezentovať v rámci koncertov Musica da camera,

ako aj študentov z iných slovenských univerzít (výstava

v rámci Slovenska, Európy a sveta. Na katedre študuje

festivalu súčasného umenia Konfrontácie a Diva-

prác ŠVUOČ), či výstavy prác v spolupráci so ZUŠ, čím

a študovalo mnoho úspešných športovcov a trénerov.

delného festivalu Petra Scherhaufera. O podobách

sa akademická oblasť prepája s umeleckou tvorbou aj

Niektorí športovci sa na podujatia pripravujú v oddie-

umeleckej prezentácie vypovedajú tiež muzikálové

s pedagogickou praxou. Katedra od roku 1998 každo-

loch a kluboch Združenia športových klubov UKF. V sú-

vystúpenia študentov v Starom divadle Karola Spišáka

ročne organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych

časnosti na extraligovej úrovni reprezentujú univerzitu

či na festivaloch amatérskej divadelnej tvorby. Katedra

absolventov v mesiaci jún v priestoroch Nitrianskej

vo volejbale ženy a ženské basketbalové družstvo

hudby pravidelne organizuje spevácku súťaž jazzové-

galérie v Nitre, okrem toho realizuje aj ďalšie kurátor-

BKM Junior UKF Nitra a ďalej sú tu oddiely napr. box

ho a populárneho spevu Blue Note, ako aj workshopy

ské projekty so zapojením študentov v rámci otvorenej

a taekwondo. V rámci Nitrianskych univerzitných dní

a semináre Ars musiace pod vedením popredných

výzvy Nitrianskej galérie. V rámci Nitrianskej letnej

dva krát do roka študenti úspešne reprezentujú uni-

domácich lektorov, ktoré sú zamerané na nové trendy

univerzity katedra zabezpečuje tvorivé aktivity pre deti
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mladšieho školského veku v širokom spektre výtvar-

rokoch katedra úzko spolupracuje s viacerými výrob-

ných disciplín.

nými organizáciami na výskumných a vzdelávacích

  Študenti Katedry techniky a informačných

projektoch. Medzi takéto patria napríklad firmy EATON,

technológií PF si môžu prehĺbiť vedomosti vo všet-

Kompozitum, Mühlbauer a ďalšie.

kých formách a odboroch štúdia v oblastiach informačno-komunikačných technológií. Získajú lepšie zručnosti
v používaní programov typu Word, Excel, Outlook,
Photoshop, CAD, CAM, PLC a v použití výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácii technologických procesov. Študenti majú možnosť na katedre navštevovať
kurzy z vyhlášok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
a študentské workshopy s rôznym zameraním. Medzi
pravidelne organizované aktivity katedry pre študentov
Pedagogickej fakulty, žiakov základných škôl a verejnosť patrí Študentský workshop, na ktorom si každoročne študenti vymieňajú svoje skúsenosti z aktivít,
ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Názov akcie
„Čo vieš ty – nauč ostatných“ vystihuje celkové zameranie workshopu. Študentská konferencia Študentská

Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

vedecká a odborná činnosť, ktorej cieľom je podporiť

Pedagogická fakulta

študentov zaoberajúcich sa jednoduchými vedeckými

Vydané ako účelová publikácia Pedagogickej fakulty UKF

výskumami a navrhovaním netradičných spôsobov rie-

v Nitre na základe informácií poskytnutých pracoviskami

šenia technických problémov. Olympiáda techniky je

PF UKF v Nitre.

medzinárodná súťaž bakalárskych a diplomových prác,

Vydavateľ © Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

ktorá sa koná každoročne v Plzni. Úrovňou svojich prác

Pedagogická fakulta, 2018

potvrdzujú študenti kvalitu svojej odbornej prípravy,

Zodpovedná redaktorka: prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.

dôkazom čoho sú ich každoročné popredné umiestne-

Editor: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.

nia. Počas letných prázdnin sa katedra aktívne podieľa

Recenzenti: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

na organizovaní Nitrianskej letnej univerzity pre

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.

žiakov základných škôl z Nitry a okolia. V ostatných

Grafický dizajn: Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., 2017

rokoch, katedra organizačne a odborne zabezpeču-

Fotografie: Bc. Ľubomír Balko s. 1 - 16, 20, 21, 24 - 41,

je viaceré aktivity zamerané na BOZP. Populárnym

Mgr. Juraj Kolárik s. 17, Veronika Neirurerová s. 18, 19,

vo verejnosti sa stal Európsky týždeň bezpečnosti

Pavol Orgler s. 29, Mgr. Branislav Ziman s. 22

a ochrany zdravia pri práci, ktorý katedra organizuje
v spolupráci s Inšpektorátom práce Nitra. V ostatných
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