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Všeobecná charakteristika absolventa 
 
Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý vykonávať prax vo verejno-právnych 
inštitúciách, v štátnej sfére, v  špeciálnych organizáciách a inštitúciách, v teréne a v oblasti 
vedy a výskumu. Je schopný: analyzovať a ujasňovať si rôzne teórie a aktuálne problémy, 
aplikovať vedomosti a poznanie v praxi, využívať výsledky výskumu v práci, analyzovať 
a zhodnocovať vlastnú osobnú skúsenosť, ako aj skúsenosti iných, pomáhať pri poskytovaní 
rôznych druhov pomoci, prijímať rozhodnutia s ohľadom na indivídua, rodiny alebo skupiny, 
utvárať a udržiavať pracovné vzťahy, zaznamenávať si dôkladne a sústavne svoju prácu, 
vyhľadávať a určovať typy poskytovaných služieb, ovplyvňovať rozvoj služieb, poznať 
význam a tvorivo zužitkovať zdroje, ktoré poskytujú zariadenia alebo inštitúcie v sociálnej 
sfére. Štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, s postupným zavádzaním prvkov 
tzv. pružného vzdelávania resp. e-learning. 
 
Teoretické poznatky 
 
Absolvent odboru Aplikovaná Sociálna práca (2. stupeň): získal a pochopil podstatné fakty, 
pojmy, a princípy zo základov teórie a praxe sociálnej práce, osvojil si koncepcie teórie 
a metodiky sociálnej práce a jej interdisciplinárne súvislosti, vie analyzovať problematiku 
cieľov, obsahu, metód a foriem pomoci jednotlivcovi, pochopil rôznorodosť a komplexnosť 
príčin sociálnych problémov, dokáže odborne interpretovať ich politicko-ekonomické 
a kultúrne súvislosti, vie aplikovať základné poznatky v psychologických, sociologických, 
filozofických, pedagogických, ekonomických, politologických a právnych vied pri riešení 
sociálnych problémov, kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov princípov a praktík 
odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie 
v súvislosti s  výberom a použitím metód, techník a prostriedkov. 
 
Praktické zručnosti 
 
Študent si osvojuje činnosti, ktoré súvisia s praktickým výkonom sociálnej práce ako sú: 
Ø analýza a schopnosť porozumieť  podstate  problémov jednotlivcov, skupín a komunít, 
Ø špecifikácia, návrhy, implementácia a udržiavanie rozsiahlych integrovaných riešení 

zahŕňajúcich determinanty problémov sociálneho prostredia 
Ø schopnosť preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie 

sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov 
súvisiacich so sociálnou prácou, 

Ø schopnosť nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, 
projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci, 

Ø schopnosť a zručnosť  realizovať zložité  riešenia, používať moderné metódy 
a prostriedky pri riešení problémov. 

 



 
Doplňujúce poznatky a zručnosti 
 
Absolvent odboru Sociálna práca (2. stupeň) získa schopnosť 
Ø analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, skupín a komunít, 
Ø navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce 

determinanty problémov makro, mezo i mikroprostredí, 
Ø preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce  

spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so 
sociálnou prácou, 

Ø nachádzať a prezentovať  vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, 
projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci, 

Ø vie realizovať zložité riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení 
problémov, 

Ø pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problémov, analýzu, návrh a 
implementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci spolu s testovaním a primeranou 
prvo – druho – a treťostupňovou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé 
aspekty  kvality. 

Absolvent odboru Sociálna práca (2. stupeň) dokáže,  
Ø pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen alebo vedúci tímu, 
Ø pracovať v oblasti rezidenciálnej sociálnej práce, 
Ø pracovať v oblasti terénnej sociálnej práce  (ako napríklad streetworker)  
Ø identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa,  
Ø udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne,  
Ø riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým 

rámcom disciplíny.  
 
Uplatnenie 
 
Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so 
spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci verejnej i štátnej správy, ako aj 
tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť 
kľúčových rezortov - ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva. 
 


