
Profil absolventa bakalárskeho 

študijného programu náuka o rodine 

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu náuka o rodine 

nadobudne podľa § 51 ods. 1 zákona o Vysokých školách 

131/2002 Z.z. profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie 

v rôznych oblastiach, ktoré majú v predmete svojho záujmu 

rodinu. 

 

 

 Teoretické poznatky vedomosti: 

Z pohľadu vedomostných poznatkov získa absolvent bakalárskeho programu náuky 

o rodine schopnosť definovať, interpretovať, analyzovať a hodnotiť základné poznatky z 

oblasti filozofie, psychológie, pedagogiky, práva, teológie, etiky, biológie, sociológie, 

sociálnej práce, ekonomiky, manažmentu, metodológie vedeckej práce a výskumu. 

Zároveň nadobúda spôsobilosť formulovať demonštrovať a špecifikovať jednotlivé témy 

z oblasti dokumentov Magistéria o manželstve a rodine, rodinného práva, teológie 

manželstva a rodiny, morálnej a pastorálnej teológie, manželského a rodinného 

poradenstva, ktoré vie využívať v svojej praxi a adekvátne o nich diskutovať a 

argumentovať v spoločnosti i v Cirkvi. Zároveň vie samostatne a tvorivo postupovať pri 

odbornom spracovaní teoretických a praktických otázok v rôznych oblastiach výskumnej 

činnosti a praxe.  

 

 

 Získané zručnosti a spôsobilosti absolventa: 

Absolvent náuky o rodine je schopný získavať potrebné informácie z adekvátnych zdrojov 

a rozumieť základným spoločenským i humanitným disciplínam. Vie samostatne používať 

domácu aj cudzojazyčnú odbornú literatúru a kriticky ju hodnotiť. Absolvent náuky o rodine 

je kompetentný pracovať  v oblasti prípravy mladej generácie na manželstvo a rodinný život, 

manželských poradenských služieb, v oblasti sociálnej pomoci rodinám, v centrách pre 

rodiny, v orgánoch verejnej správy, v cirkevných inštitúciách, zameraných na pomoc rodine, 

v masmédiách a v treťom sektore. 

Absolvent je schopný adekvátne posudzovať spoločenské javy a aplikovať svoje poznatky do 

rôznych spoločenských oblastí.  

Absolvent má schopnosť orientovať sa v najnovších výsledkoch vedeckého bádania 

spomínaných vedných odborov a vie využívať moderné technické prostriedky pre prax. 

Absolvent vie ďalej rozvíjať svoje poznatky a kriticky osvojovať nové skutočnosti s cieľom 

využívať ich v rámci svojej odborovej špecializácie.  

Skladba študovaných predmetov umožňuje absolventovi náuky o rodine dosiahnuť úroveň 

podobných študijných programov realizujúcich sa inde vo svete, preto je pripravený na prácu 

vo svojej oblasti aj v iných krajinách. Absolvent dosiahne bakalársky stupeň vzdelania.  

Základným smerovaním bakalárskeho stupňa štúdia je predovšetkým príprava na magisterský 

stupeň. 


