
Profil absolventa doktorandského 

študijného programu náuka o rodine 

 

 

Absolvent doktorandského študijného programu náuka o rodine 

nadobudne podľa § 54 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 doktorandského programu náuky 

o rodine schopnosť aplikovať základné poznatky z oblasti filozofie, psychológie, pedagogiky, 

práva, teológie, etiky, biológie, sociológie, sociálnej práce, ekonomiky. 

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 doktorandského študijného programu náuka o rodine pozná metódy 

riadenia, dokáže analyzovať a zhodnocovať vlastné skúsenosti, ako aj skúsenosti iných, 

dokáže prijímať rozhodnutia vedúce k dobru rodín v súlade s humanistickým a kresťanským 

chápaním rodiny a uskutočňovať ich naplnenie, sleduje najnovšie trendy v odbore a tvorivo 

ich aplikuje vo svojej práci. Zároveň je schopný vytvárať koncepcie predmanželskej 

a rodinnej prípravy na stredných školách a v rozličných rodinných či pastoračných centrách, 

vie analyzovať problematiku manželstva a rodiny v danej lokalite príp. regióne a odborne aj 

manažérsky pripravovať rozmanité projekty vzdelávacieho a sociálneho charakteru. 

Absolvent ďalej dokáže poskytovať odborné poradenské služby v zložitých otázkach 

manželstva a rodiny, služby inštruktora zodpovedného rodičovstva a je schopný odborno-

metodicky aj organizačne viesť rodinné centrum alebo inú inštitúciu zameranú na pomoc 

rodinám. Absolvent dokáže riešiť otázky rodinnej politiky a rodinného života, koordinovať 

aktivity v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci a sociálnej služby rodinám. 

 

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. 


