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Filozofická fakulta

Gondova 2
814 99 Bratislava

Prečo študovať na FiF UK?

Takmer storočná tradícia
Fakulta ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt  

Univerzity Komenského v roku 1919.

Unikátne študijné programy
Jedinečné špecializácie, ktoré na inej univerzite  

či vysokej škole na Slovensku nenájdete.

Bohatá ponuka študijných programov
Najširšia škála akreditovaných študijných programov 

bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia  
v oblasti spoločenských a humanitných vied  

na Slovensku.

Široké uplatnenie v praxi
Zamestnanosť absolventov našej fakulty je 97%. 
Nachádzajú uplatnenie v biznise a súkromnom 

podnikaní, v médiách, vo verejnej a štátnej správe  
či v mimovládnom sektore.

Pestrý študentský život
Atraktívne podujatia na akademickej pôde a bohaté 

možnosti, ktoré ponúka hlavné mesto Slovenska.
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Brand Assets - Logos & Badges

Color
Do not modify the logos in any way, such as changing the design or color. The correct 
color versions to use are the blue or reversed-out to white. If you are unable to use 
the correct color due to technical limitations, you may revert to black and white.

Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size and that they do not appear 
subordinate to any other partner logos included on the creative executions. Similarly,  
do not present the “f” Logo in a way that makes it the most distinctive or prominent 
feature of what you’re creating.

Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the “f” Logo. The proportions and shape of the “f” Logo should never be 
altered for any reason. To resize, hold the “Shift” key in most software programs to 
maintain the proportions while scaling up or down. Always maintain the minimum 
clear space, even when proportionally scaling the logo.

Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always maintain a minimum clear space 
around the logo. This clear space insulates our “f” Logo from distracting visual ele-
ments, such as other logos, copy, illustrations or photography. 

Logo

1/2

1/2

1/2

1/2

“f” Logo



O nás
Katedra sociológie FiF UK v Bratislave je popredným pe-
dagogickým a  vedeckým sociologickým pracoviskom. 
Bola založená v roku 1965 a je najstaršou katedrou so-
ciológie na Slovensku. Ako jediná z katedier sociológie 
v SR má v súčasnosti právo poskytovať výučbu na všet-
kých troch stupňoch štúdia sociológie (na bakalárskom, 
magisterskom i  doktorandskom stupni). Katedra socio-
lógie dlhodobo  rozvíja systematické vedecké poznanie 
v oblasti všeobecnej sociologickej teórie, metodológie 
a metód sociologického výskumu i viacerých odvetvo-
vých sociológií, ako je napríklad sociológia rodiny, so-
ciológia práce, sociológia politiky, sociológia sociálnych 
nerovností a sociológia sociálnych problémov. 

„Klásť sociologické otázky predpokladá, že sa človek 
chce pozerať o niečo ďalej, než ako za bežne prijímané 
či oficiálne vymedzené ciele ľudského konania.“ 

Peter. L. Berger

Medzinárodná evaluácia potvrdila vysokú úroveň kvality 
vedeckého i pedagogického pôsobenia Katedry socioló-
gie FiF UK v Bratislave a jej úplnú kompatibilitu so štan-
dardmi katedier sociológie západoeurópskych univerzít. 
Pracovníci a pracovníčky Katedry sociológie FiF UK v Bra-
tislave prezentovali v  poslednom období výsledky svo-
jej práce v niekoľkých desiatkach vedeckých monografií 
a  učebníc, štúdií v domácich i zahraničných vedeckých 
časopisoch a na vedeckých a odborných konferenciách. 
Jej pracovníci boli a sú riešiteľmi mnohých domácich 
i medzinárodných výskumných projektov (napr. VEGA, 
KEGA, APVV, rámcové programy EÚ, Operačný program 
Výskum a vývoj, H2020).

Čo ťa naučíme?
Sociológia je vzrušujúcim intelektuálnym dobrodruž-
stvom na ceste k porozumeniu fungovania spoločnosti. 
Jej cieľom je pochopiť, ako je naše myslenie a konanie 
ovplyvňované kultúrnymi a  sociálnymi podmienkami 
a ako sa na tvorbe týchto podmienok spolupodieľame. 
Môže ponúknuť vysvetľujúci pohľad na mnohé aktuálne 
celospoločenské problémy a prispieť k hľadaniu spôso-
bov ich riešenia. K týmto úlohám využíva sociologickú 
teóriu a vlastné poznávacie postupy – študenti a štu-
dentky sa učia ako pripraviť, realizovať a vyhodnotiť 
sociologické výskumy, ako pozorovať správanie ľudí, 
analyzovať obsahy ich komunikácie a pod. Sociologické 
poznatky a zručnosti, získané počas štúdia, sú doplnené 
o základy ďalších vedných disciplín (demografia, štatis-
tika, psychológia, sociálna psychológia, ekonómia, filo-
zofia) a cudzie jazyky. Absolventi získajú schopnosť apli-
kovať teoretické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií 
verejnej správy, v súkromnom sektore (marketing, výs-
kum verejnej mienky, personalistika) a neziskových orga-
nizáciách, na pracovných miestach zameraných na prácu 
s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov.

Čo ponúkame?
▪	 atraktívny študijný odbor so širokými príležitosťami 

uplatnenia sa
▪	 kvalitné štúdium s dlhoročnou tradíciou a interdiscipli-

nárnymi presahmi
▪	 širokú paletu predmetov
▪	 osvojenie si schopností a zručností: kritického mysle-

nia a chápania širších sociálnych súvislostí; navrhova-
nia výskumných projektov a formulácie výskumných 
otázok a  hypotéz; zberu, štatistického spracovania, 
analýzy a interpretácie dát; prezentovania výsledkov 
výskumov a navrhovania zlepšenia 

▪	 štúdium na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalár-
skom, magisterskom i doktorandskom) a medziodbo-
rové štúdium

Kde sa uplatníš? 
Štúdium sociológie ponúka svojim absolventom veľmi 
široký kariérny potenciál príležitostí uplatnenia: 
▪	 od reklamných a výskumných agentúr, cez organizácie 

zamerané na regionálny rozvoj, oblasť personálneho 
riadenia, sociálnu oblasť až po vedecké a výskumné in-
štitúcie;

▪	 naši absolventi väčšinou pôsobia ako projektoví ma-
nažéri, analytici v marketingových a reklamných 
agentúrach, ako zamestnanci výskumných ústavov, 
vo výrobných a  obchodných spoločnostiach, pôsobia 
v  oblasti prieskumu trhu, v  štátnych organizáciách 
a  organizáciách štátnej správy, vzdelávacích inštitú- 
ciách či súkromných spoločnostiach. 

Potrebuješ viac informácií?
Facebook: facebook.com/katedrasociologieuk/
Web: fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/
katedra-sociologie

Aké sú podmienky prijatia?
▪	 ukončené stredoškolské štúdium s maturitou
▪	 absolvovanie testu všeobecných študijných  

predpokladov

Ako sú názory ľudí a ich správanie formované okolitými 

kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými podmienkami?

Čo ovplyvňuje postavenie človeka v spoločnosti? 

Prečo máme napriek individuálnym rozdielom spoločné 

spôsoby reagovania v životných situáciách? 

Prečo si v zahraničí uvedomujeme, že máme odlišné 

prístupy a mentalitu?


