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Chcete študovať sociálnu prácu?

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied realizuje vzdelávanie v 
študijnom odbore Sociálna práca, na bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, v dennej aj 
externej forme štúdia. Katedra sociálnej práce a sociálnych vied 
má rozvinutú, a ďalej rozvíja, spoluprácu so slovenskými, 
českými a zahraničnými pracoviskami v oblas� stáží študentov i 
pedagógov, ako aj v oblas� spolupráce a par�cipácie pri riešení 
vedecko-výskumných projektov. V roku 2015 bolo pracovisko 
riadnym členom Európskej asociácie škôl sociálnej práce 
(EASSW). Zamestnanci a zamestnankyne katedry intenzívne 
spolupracujú so zariadeniami sociálnych služieb a ďalšími 
subjektami, ktoré vykonávajú sociálnu prácu. Výskumne sa 
pracovisko zameriava na oblasť sociálnej práce s rôznymi 
cieľovými skupinami.
Viac info na: www.kspsv.fsvaz.ukf.sk 

Chcete sa stať záchranárom?

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny vzdeláva 
študentov v študijnom programe Urgentná zdravotná 
starostlivosť, v ktorom absolvent bakalárskeho stupňa 
vysokoškolského štúdia nadobudne vzdelanie pre výkon 
povolania  zdravotnícky záchranár. Katedra sa ak�vne 
zúčastňuje a úspešne reprezentuje fakultu na domácich a 
zahraničných súťažiach profesionálnych záchranárov. 
Spolupracuje pri organizovaní odborných a osvetových 
poduja� v oblas� poskytovania prvej pomoci a záchrany života. 
Absolven� katedry majú vysokú mieru uplatniteľnos�, sú 
žiadaní na trhu práce a ich vysokú odbornú úroveň potvrdzujú 
odborníci z urgentnej medicíny u väčšiny poskytovateľov ZZS.
Viac info na:  www.kkdum.fsvaz.ukf.sk

Práve u nás

ź Dlhoročná tradícia vzdelávania previazaná odbormi a 
pedagógmi s  históriou Vysokej školy pedagogickej v Nitre

ź Odborníčky a odborníci, ktorí sú v prvom rade ľuďmi a 
partnermi v procese vzdelávania

ź Zrekonštruované a technicky vybavené študijné priestory, 
moderné vyučovacie metódy

ź Partnerské prostredie, kontakty na európske univerzity a 
vysoké školy, podpora mobilít

ź Stretnu�a so zaujímavými a inšpira�vnymi ľuďmi z oblas� 
sociálnych vied a pomáhajúcich profesií zo Slovenska a 
zahraničia

ź Záujmové vzdelávacie kurzy ukončené osvedčením
ź Študentský život plný zážitkov a pocitu naplnenia cez 

charita�vne a dobrovoľnícke ak�vity, ale aj cez študentské 
akcie

ź Rada študentov, ktorá sa podieľa na zlepšovaní fakulty, na 
monitorovaní kvality poskytovaných vzdelávacích a 
podporných služieb pre študentov a na sprevádzaní 
nových študentov počas prvého roka štúdia

ź Študijný poradca pre každého študenta, ktorý mu je k 
dispozícii pri problémoch so štúdiom a poradenské služby 
v oblas� psychologického, sociálneho a zdravotného 
poradenstva 

ź Úspešní absolven� a absolventky, ktorí sa pravidelne delia 
o svoje skúsenos� so súčasnými študentmi, podpora 
zamestnateľnos� cez odbornú prax a stáže
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Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje 
vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych a 
nelekárskych zdravotníckych vied  a jej cieľom je pripraviť pre 
prax odborníkov a odborníčky pre sféru sociálnych, 
poradenských, výchovných a zdravotných služieb.  
Fakulta poskytuje akreditované vzdelanie univerzitného typu - 
od bakalárskeho až po doktorandský stupeň štúdia. Má 
udelené práva na habilitačné a inauguračné konanie v dvoch 
vedných odboroch.  Spolupracuje so zahraničnými 
univerzitami, má nadviazané živé kontakty s inš�túciami 
štátneho, verejného i mimovládneho a súkromného sektora.
Silnou stránkou vzdelávania vo všetkých odboroch je intenzívna 
podpora budúcej zamestnateľnos� prostredníctvom realizácie 
odbornej praxe vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v širokej sie� 
sociálnych,  zdravotníckych  a poradenských zariadení.

Poďte sa naučiť profesionálne pracovať v sociálnych službách 
a poradenstve!
 

Naučíte sa, ako byť dobrým poradcom a to nie len v sociálnych 
službách, ale všade tam, kde je komunikácia s ľuďmi na prvom 
mieste. Ústav romologických štúdií garantuje a realizuje 
vzdelávanie v študijnom odbore Sociálne služby a poradenstvo 
na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. 
Pripravuje odborníkov a odborníčky pre oblasť sociálneho 
poradenstva, odstraňovania chudoby a sociálneho vylúčenia a 
pre rozvoj inkluzívneho prístupu v slovenskej spoločnos�. Ústav 
romologických štúdií prináša študentom pravidelne workshopy 
a besedy s profesionálmi z praxe sociálnych služieb a 
poradenstva a aj možnos� ak�vnej dobrovoľníckej práce so 
skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením.
Viac info na: www.urs.fsvaz.ukf.sk

Stojí za to byť sestrou?

Katedra ošetrovateľstva vzdeláva študentov/študentky v 
študijnom programe Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni 
štúdia, ktoré je akreditované podľa požiadaviek Európskej Únie 
a ktorého diplom je uznaný vo všetkých krajinách Európskej 
Únie. Zároveň katedra ponúka širokú paletu špecializačných 
štúdií pre profesionálov z praxe. Pracovníčky katedry sú v 
o b l a s�  v ys o ko š ko l s ké h o  vzd e l áva n i a  u z n áva ný m i 
odborníčkami v slovenskom priestore, o čom svedčia autorské 
vysokoškolské učebnice využívané v  nelekárskych 
zdravotníckych smeroch štúdia. Pre širokú verejnosť a pre 
akademickú obec univerzity organizuje akcie propagujúce 
zdravý životný štýl. Intenzívnou spoluprácou s univerzitnými 
nemocnicami v zahraničí zabezpečuje možnos� atrak�vnych 
stáží pre študentky a študentov.
Viac info na: www.ko.fsvaz.ukf.sk

Uvažujete o psychológii?

Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými 
ľuďmi? Aj to sú príklady psychologických otázok, na ktoré 
môžete hľadať odpovede v prípade, ak sa rozhodnete študovať 
psychológiu na Katedre psychologických vied, ktorá na FSVaZ 
garantuje a realizuje vzdelávanie študentov v študijnom odbore 
Psychológia na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom 
stupni štúdia. Katedra spolupracuje v oblas� vzdelávania, 
výskumu a odbornej praxe s domácimi a zahraničnými 
univerzitami, s psychologickými pracoviskami Slovenskej 
akadémie vied a s klinickými a poradenskými pracoviskami, 
disponuje moderným diagnos�ckým prístrojovým vybavením. 
Katedra psychologických vied sa môže pochváliť úspechmi 
svojich študen�ek a študentov v študentskej vedeckej a 
odbornej činnos� a aj záujmovými ak�vitami realizovanými pre 
študentov.  Viac info na: www.kpsv.fsvaz.ukf.sk

letak1a

9. februára 2017 14:03:19

http://www.urs.fsvaz.ukf.sk
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk
http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/

	Stránka 1
	Stránka 2

