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ODBORNÉ ZAMERANIE KATEDRY 

História a vývoj katedry 

Výučba dejepisu na vysokoškolskej úrovni má v Nitre už 50-
ročnú kontinuálnu tradíciu. Pracovisko prešlo viacerými 
organizačnými zmenami, vystupovalo pod jednou hlavičkou s 
geografiou, neskôr s archeológiou.  Od roku 1996 pracuje 
samostatne.  

 

Odborné zameranie katedry 

Zameranie katedry je širokospektrálne, pokrýva obdobia od 
staroveku, cez stredovek, novovek až po 20. storočie. Obsah 
štúdia osloví priaznivcov jednotlivých období dejín, svetových 
aj slovenských, odborného aj učiteľského zamerania. Katedra 
patrí k popredným pracoviskám svojho druhu na Slovensku. 
Počet uchádzačov každoročne prekračuje kapacitné možnosti 
katedry. 



ŠTÚDIUM A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

 

 

 

 

Študijný 
program 

Študijný odbor Stupeň 

Učiteľstvo histórie 
v kombinácii  

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 
predmetov v 
kombinácii 

1. stupeň (Bc.) 

Uplatnenie absolventa 

• asistent učiteľa 
 

• pedagogický 
pracovník pre 
mimoškolskú 
činnosť 
 

• pracovník štátnej 
správy 

• administratívno-
metodický 
pracovník 

Prijímacie skúšky 

NIE Na základe výsledkov štúdia zo strednej školy a 
profilového predmetu dejepis. 



ŠTÚDIUM A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

 

 

 

 

Študijný 
program 

Študijný odbor Stupeň 

História História 1. stupeň (Bc.) 

Uplatnenie absolventa 

• pracovník vedecko 
- výskumných  
inštitúcií 

• pracovník kultúrnych 
a pamiatkových 
inštitúcií (múzeá, 
galérie, atď.) 
 

• pracovník knižníc 
• pracovník v štátnej 

správe, samospráve 
 

Prijímacie skúšky 

NIE Na základe výsledkov štúdia zo strednej školy a 
profilových predmetov (slovenský jazyk a dejepis). 



ŠTÚDIUM A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

 

 

 

 

Študijný 
program 

Študijný odbor Stupeň 

Učiteľstvo histórie v 
kombinácii 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 
predmetov v 
kombinácii 

 2. stupeň (Mgr.) 

Uplatnenie absolventa 

• učiteľ predmetovej 
špecializácie na nižšom 
stupni sekundárneho 
vzdelávania 

• učiteľ predmetovej 
špecializácie na vyššom 
stupni sekundárneho 
vzdelávania 

• pracovník 
kultúrnych 
inštitúcií, štátnej 
správy a pod. 

Prijímacie skúšky 

NIE Na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v odbore. 



ŠTÚDIUM A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

 

 

 

 

Študijný 
program 

Študijný odbor Stupeň 

História História  2. stupeň (Mgr.) 

Uplatnenie absolventa 

• historik, pracovník 
vedecko-výskumných 
inštitúcií 

• pracovník kultúrno-
spoločenských inštitúcií  

• pracovník štátnej 
správy, publicista 
a pod. 

Prijímacie skúšky 

NIE Na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v odbore. 



ŠTÚDIUM A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

 

 

 

 

Študijný 
program 

Študijný odbor Stupeň 

Slovenské dejiny Slovenské dejiny  3. stupeň (PhD.) 

Prijímacie konanie 

ÁNO Na základe predloženého projektu a konkurzu. 

Uplatnenie absolventa 

• Samostatný vedecký pracovník – historik. Má možnosť uplatniť sa 
na vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracoviskách, 
ale napríklad aj v oblasti pamiatkovej ochrany a v riadiacich 
funkciách štátnej správy. 



ŽIVOT NA KATEDRE 

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami: 
Univerzita Karlova v Prahe (CZ), Univerzita Hradec Králové (CZ), Historický 
ústav ČAV (CZ), Masarykova Univerzita v Brne (CZ), Univerzita v Pécsi (HU), 
Pedagogická vysoká škola v Karlsruhe (DE), Univerzita 1. decembra Alba 
Iulia (RO), Univerzita vo Viedni (AU) a ďalšie vedecké inštitúcie. 
 

Zahraničné študentské mobility:  
Uchádzač môže počas štúdia, po splnení kritérií, stráviť niekoľko mesiacov 
na študijnom pobyte v zahraničí a získať tak neoceniteľné skúsenosti. Ako 
príklad možno uviesť partnerské pracoviská Univerzita Hradec Králové (CZ), 
Pedagogická vysoká škola v Karlsruhe (DE), Univerzita v Pécsi, Univerzita 
Koper Primorsko (SLO) a niektoré ďalšie.  
 

 

 

              

 



ŽIVOT NA KATEDRE 



ŽIVOT NA KATEDRE 

• hosťujúce prednášky popredných odborníkov 



ŽIVOT NA KATEDRE 

Historické dni, na príprave ktorých sa podieľajú aj študenti, sú 
každoročne inak tematicky zamerané. 



ŽIVOT NA KATEDRE 

Katedra sa pravidelne zapája do Študentských dní nitrianskych 
univerzít. 



ŽIVOT NA KATEDRE 
  Katedra zorganizovala aj niekoľko exkurzií 
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