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Všeobecná charakteristika 
Absolventi študijného odboru PEDAGOGIKA: 

 dokážu aplikovať adekvátne teoretické zásady a praktické postupy na analýzu a 
riešenie výchovných situácií, 

 vedia uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských i mimoškolských 
podmienkach,  

 sú schopní kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ školy, 
školský psychológ ai.), 

 majú schopnosť hodnotiť svoju výchovnú prácu a ďalej sa systematicky vzdelávať. 

 
 
Teoretické poznatky 
Absolventi študijného odboru PEDAGOGIKA: 

 získajú poznatky zo základov vied o výchove a sú schopní chápať podstatné súvislosti, 
princípy a teórie týkajúce sa výchovnej práce, 

 osvoja si poznatky o sociálnom kontexte rozvoja osobnosti výchovnou 
starostlivosťou, 

 nadobudnú poznatky o procesoch výchovnej starostlivosti a ich účinnosti. 

 
 
Doplňujúce poznatky 
Absolventi študijného odboru PEDAGOGIKA: 

 sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu,  
 dokážu spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej žijú a pracujú,  
 majú predpoklady pokračovať v magisterskom stupni štúdia pedagogiky. 

 
 
Uplatnenie absolventa 
Absolventi študijného odboru PEDAGOGIKA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého 
stupňa vzdelania tieto profesie: 

 vychovávateľ  
 pedagóg voľného času  
 sociálny pedagóg  



 

Vychovávateľ - ovláda problematiku výchovy detí a dorastu, dokáže riešiť edukačné 

problémy v školách a v školských zariadeniach. 

Pedagóg voľného času - ovláda problematiku racionálneho a hodnotného využívania voľného 

času detí a dorastu.  

Sociálny pedagóg - ovláda problematiku sociálnej práce s edukatívnym aspektom v školstve a 

mimo rezortu školstva, s osobitným zreteľom na cieľové skupiny nezamestnaných, sociálne 

slabých, kultúrne znevýhodnených, sociálne neprispôsobivých, drogovo závislých, 

hendikepovaných ap. detí a dorastu.  

 

 
Odborný profil absolventa 
Absolventi odboru PEDAGOGIKA dokážu vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný 

výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako 

profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia. Absolventi 

odboru majú znalosti o dejinách a teóriách výchovnej starostlivosti o deti a dorast, dokážu 

metodicky analyzovať modelové výchovné situácie a navrhovať ich pedagogické riešenia. 

Absolventi odboru v študijnom programe „Školský manažment“ sú pripravení vykonávať 

riadiace činnosti na úrovni škôl a školskej správy. 

(V programe „Školský manažment“ sú uvedené vedomosti a schopnosti primerane 

alternované poznatkami z oblasti pedagogického, personálneho a ekonomického 

manažmentu v kontexte školských a iných pedagogických inštitúcií.) 


