
 HUDBA 
 

Študijný program Bc.  Mgr.  PhD. 

Hudba a zvukový dizajn**            3* 2 *  
Učiteľstvo hudobného umenia**  3* 2 *  
Učiteľstvo hudobno-dramatického 
umenia** 

3* 2 *  

Učiteľstvo hudobného umenia 
v kombinácii s iným predmetom 
z ponuky univerzity 

3* 2 *  

Pedagogika hudobného a hudobno-
dramatického umenia** 

  3* 

Uplatnenie 
učiteľ hudobnej výchovy, učiteľ umeleckej školy, učiteľ hudobno-
teoretických predmetov, vedúci detských hudobno-dramatických 
súborov, asistent učiteľa, pracovník  v kultúrnych a osvetových 
inštitúciách, v médiách (rozhlas, televízia), pracovník v umeleckej 
publicistike, dramaturg, režisér, choreograf školských 
a mimoškolských hudobnodramatických projektov,  kritik-
publicista v oblasti hudobného umenia, odborný pracovník v práci 
so zvukom v hudobno-dokumentačných a informačných centrách, 
špecializovaných fondoch, zvukový majster,  redaktor, zvukový 
dramaturg, manažér v hudobných inštitúciách a audiovizuálnych 
médiách: operné a hudobné divadlá, orchestrálne inštitúcie, 
kultúrne domy, vydavateľstvá, odborné redakcie v rozhlase 
a televízii, nahrávacie spoločnosti, kurátor v hudobných múzeách, 
archívoch, hudobných knižniciach 

TECHNIKA 

Uplatnenie: 
učiteľ technicky orientovaných predmetov, metodik pre výučbu 
konkrétnych technických predmetov a predmetových skupín, 
lektor krúžkov s technických zameraním, múzejný pedagóg 

s technickým zameraním, lektor vo vzdelávacích inštitúciách 
firiem, odborný pracovník štátnej správy, učiteľ odborného 
výcviku v odbore, asistent učiteľa, pracovník výrobnej sféry, 
výrobných firiem, odborník v oblasti PLC a CNC systémov 

VÝTVARNÉ UMENIE 
 

Študijný program Bc.  Mgr.  
Učiteľstvo výtvarného umenia 
v kombinácii s iným predmetom 
z ponuky univerzity 

3* 2* 

Uplatnenie 
učiteľ výtvarnej výchovy na základných školách, učiteľ predmetov 
teoretických a praktických výtvarných disciplín na gymnáziách 
a stredných odborných školách, učiteľ záujmového výtvarného 
vzdelávania na základných umeleckých  školách, animátor 
voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy, asistent 
učiteľa, pracovník  v kultúrnych a osvetových inštitúciách, 
odborný pracovník v práci s výtvarným umením v informačných 
centrách, nadáciách a neziskových organizáciách, výtvarný 
pedagóg v galériách, múzeách 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

Študijný program Bc.  Mgr.  PhD. 

Anglický jazyk a kultúra            3* 2*  
Učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry 

3* 2*  

Učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry v kombinácii s iným 
predmetom z ponuky fakulty 

3* 2*  

Didaktika anglického jazyka 
a literatúry** 

  3* 

Uplatnenie 
učiteľ anglického jazyka a literatúry pre všetky vekové skupiny, 
asistent učiteľa, pedagogický pracovník, lektor anglického jazyka 
v záujmových krúžkoch v mimoškolskej edukácii, interkultúrny 
sprostredkovateľ, pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti 
kultúry, regionálneho rozvoja a cestového ruchu, projektový 
manažér v oblasti kultúrneho rozvoja, koordinátor medzinárodnej 

spolupráce úradov štátnej správy a ústredných orgánov štátnej 
správy 

PSYCHOLÓGIA 
 

Študijný program Bc.  Mgr.  
Učiteľstvo psychológie v kombinácii 
s iným predmetom z ponuky univerzity            

3* 2* 

Uplatnenie 
učiteľ psychologických disciplín, asistent učiteľa, kariérny 
poradca, vychovávateľ  

PEDAGOGICKÉ VEDY 
 

Študijný program Bc.  Mgr.  PhD. 

Pedagogika a vychovávateľstvo 
/Pedagogika**  

3* 2* 3* 

Andragogika 3* 2* 3* 
Špeciálna pedagogika 
a pedagogika osôb  s poruchami 
učenia** 

3*   

Učiteľstvo pedagogiky 
v kombinácii s iným predmetom 
z ponuky univerzity 

3* 2*  

Predškolská a elementárna 
pedagogika/ Učiteľstvo pre 
primárne vzdelávanie  

3* 2* 3* 

Uplatnenie 
učiteľ pedagogických disciplín, vychovávateľ, pedagóg voľného 
času, animátor vo výchovno-vzdelávacích  školských zariadeniach, 
v neziskových  organizáciách a v neformálnej edukácii, riadiaci 
pracovník výchovno-vzdelávacích školských zariadení, odborník 
vo sfére štátnej správy, vedecký pracovník vo sfére edukačného 
výskumu, výchovný poradca, sociálny pedagóg/vychovávateľ 
v sociálno-edukačných zariadeniach, odborný pracovník v oblasti 
profesijného vzdelávania, záujmovej edukácie dospelých, 
v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie 
a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového 
poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne 
sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných 

a rezidenciálnych podmienkach, špeciálny pedagóg, učiteľ 
v materskej škole  

Študijný program Bc.  Mgr.  PhD. 

Učiteľstvo techniky 3* 2 *  
Učiteľstvo praktickej prípravy 3*   
Učiteľstvo techniky v kombinácii 
s iným predmetom z ponuky 
univerzity 

3* 2 *  

Didaktika technických predmetov**   3* 



ŠPORT 
 

Študijný program Bc.  Mgr.  PhD. 

Šport a rekreácia** 3* 2*  
Učiteľstvo telesnej výchovy 
v kombinácii s iným predmetom 
z ponuky univerzity** 

3* 2*  

Športová edukológia **   3* 

Uplatnenie 

učiteľ telesnej výchovy, animátor telovýchovnej a športovej 
činnosti pre všetky vekové skupiny, odborný pracovník, manažér 
v oblasti športu, turizmu a rekreácie vo verejných, súkromných, 
samosprávnych a spolkových športových zariadeniach, v oblasti 
cestovného ruchu, firemných, rekreačných, regeneračných 
a ďalších zariadeniach, v mimoškolských formách na školách, 
v občianskych združeniach, cirkvách, súkromných organizáciách, 
odborových organizáciách, podnikoch, rodinách 

 Vysvetlivky 
* dĺžka štúdia v dennej forme 

**  na študijný program sa koná talentová, resp. prijímacia skúška 

Ponuka predmetov kombinácie na univerzite: pedagogika, 
psychológia, telesná výchova, technika, výtvarné umenie, 
hudobné umenie, anglický jazyk a literatúra, estetická 
výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a  literatúra, 
história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, 
ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, 
španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, 
výchova k občianstvu,  biológia, ekológia, fyzika, geografia, 
chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické 
predmety, maďarský jazyka a literatúra  
Ponuka predmetov kombinácie na fakulte: pedagogika, 
psychológia, telesná výchova, technika, výtvarné umenie, 
hudobné umenie, anglický jazyk 
Termíny podania prihlášky: 
bakalárske štúdium do 31.3. 
magisterské štúdium do 30.4. 
doktorandské štúdium do 30.5. 
podávanie prihlášok na druhé kolo prijímacieho konania 15.8. 
 
bližšie informácie nájdete na: www.pf.ukf.sk 
https://www.pf.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-
konanie/podmienky-prijatia-na-studium 

O FAKULTE 

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre so 
svojou viac ako päťdesiatpäťročnou tradíciou vzdelávania patrí 
k najstarším súčastiam dnešnej Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. Od svojho vzniku sa sústreďuje predovšetkým na prípravu 
absolventov pre učiteľské profesie avšak postupne sa  kreovala 
do súčasnej podoby modernej vysokoškolskej inštitúcie. 
V nadväznosti na orientáciu v oblasti učiteľského vzdelávania 
v súčasnosti smeruje Pedagogická fakulta UKF v Nitre svoje 
edukačné a výskumné aktivity najmä na prípravu absolventov 
programov učiteľstva akademických, umelecko-výchovných, 
výchovných, profesijných predmetov a predmetov praktickej 
prípravy, učiteľstva pre primárne vzdelávanie a programu 
predškolská a elementárna pedagogika. Fakulta pripravuje 
odborníkov i v neučiteľských študijných programoch s možnosťou 
uplatnenia v oblasti interkultúrneho sprostredkovania v štátnej 
a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného 
ruchu, v oblasti športu a rekreácie, hudby, výchovy v školských, 
mimoškolských, podnikových a iných výchovných zariadeniach. 
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 riešiť úlohy, s ktorými budú 
konfrontovaní vo svojej každodennej praxi. 
Budovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre je situované 
v atraktívnom prostredí univerzitného areálu v susedstve 
Univerzitnej knižnice UKF a v dostupnej vzdialenosti od 
architektonických a prírodných dominánt i kultúrnych inštitúcií 
mesta. Pracoviská fakulty sú umiestnené v moderných 
priestoroch vybavených kvalitnou technikou a pomôckami, 
a vytvárajú tak študentom priestor pre plnú realizáciu ich 
študijných, odborných, vedeckých i tvorivých zámerov. 

 

 
      
 
 
 
 
 
 

Kontakt  
Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Dražovská  cesta 4, 949 74 Nitra 
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217, e-mail: dpf@ukf.sk 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študuj na Slovensku     
 v slovenskom jazyku – bezplatne 

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