Čo môžeš u nás študovať?
Na Katedre histórie FF UKF v Nitre si môžeš vybrať jeden z dvoch smerov, kadiaľ budú
viesť tvoje kroky. Prvým je jednoodborové
štúdium. Počas štúdia tohto odboru sa zameriaš na prehĺbenie a zdokonalenie zručností a vedomostí v slovenských a všeobecných
dejinách. Uplatnenie absolventov jednoodborovej histórie je náročnejšie, najlepší sa po
úspešnom ukončení štúdia môžu stať vedeckými pracovníkmi v akadémiách vied, múzeách
alebo iných vedeckých inštitúciách. Ak niekoho láka objavovanie starých civilizácií, môže
si vybrať kombináciu histórie s archeológiou.
Štúdium je síce náročné, ale dril počas neho
budú môcť absolventi zúžitkovať pri archeologických výskumoch u nás a v zahraničí. Najlepšie práce, ktoré vyšli z pier našich študentov, publikujeme na stránkach katedrového
študentského zborníka s názvom: Vox discipuli
historiae. Staneš sa teda tým, ktorý odhaľuje
biele miesta slovenských dejín. Ak však chceš
získať väčšiu možnosť uplatnenia na trhu práce, vyber si druhú možnosť, a tou je učiteľské,
dvojodborové štúdium. Počas neho budeš študovať históriu v kombinácii s ďalším predmetom, ktorý si vyberieš z ponúkaných možností
(možná je kombinácia s humanitnými, pedagogickými alebo prírodovednými predmetmi).
Ideálnym je, vybrať si kombinácie predmetov,
ktoré majú na základných a stredných školách
vysokú hodinovú dotáciu, napríklad slovenský
jazyk, matematika, cudzie jazyky… Po piatich
rokoch štúdia a krásneho študentského života
budeš vyzbrojený poznatkami a schopnosťami, ktoré ťa oprávňujú zasadnúť za učiteľskú
katedru a učiť žiakov na základných alebo
stredných školách.

Možnosti stáže a zahraničných
pobytov
Ak si svetobežník a láka ťa nielen štúdium,
ale aj poznávanie iných krajín a zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, nemusíš zúfať, že
zostaneš zavretý 5 rokov na Slovensku. Katedra
histórie, prostredníctvom programu ERASMUS, ti ponúka možnosť vycestovať do zahraničia a študovať na tamojších univerzitách
alebo stážovať kdekoľvek vo svete. Je to ideálna možnosť, ako si vylepšiť životopis a osloviť
potenciálnych zamestnávateľov. Partnerské
inštitúcie máme napríklad v Českej republike,
Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku
a v ďalších krajinách. Je len na tebe, ktorú si
vyberieš!

Pýtaj sa!
Ak chceš vedieť ďalšie podrobnosti týkajúce
sa štúdia na Katedre histórie FF UKF v Nitre,
neváhaj a opýtaj sa. Počas dňa otvorených dverí ti na katedre radi porozprávame o tom, ako
prebiehajú prednášky, čo na nich preberáme,
ako prebieha semester či ako trávime voľný
čas. Prípadné otázky nám môžeš zaslať aj mailom na: mpalarik@ukf.sk, alebo nás kontaktuj
na facebooku.
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Ako zmysluplne tráviť voľný čas?

Katedra histórie sa počtom študentov radí
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
k najväčším. Výučba histórie na univerzite má
viac ako 50-ročnú tradíciu, jej počiatky siahajú
do roku 1961. Za ten čas sme pripravili množstvo absolventov, z ktorých niektorí sú známi
aj Vám, ako napríklad Michal Hečko (redaktor
TV Markíza), Andrej Matišák (zahraničnopolitický komentátor denníka Pravda), Martina
Solčanská (spisovateľka), Peter Oravec (muzikálový režisér), Miroslava Kernová (autorka
blogu o médiách www.omediach.blog.sme.sk),
Martina Fiamová (Historický ústav SAV), Igor
Baka (Vojenský historický ústav), Karol Janas
(primátor v Považskej Bystrici). Katedra každoročne organizuje popularizačné podujatie
určené pre všetkých záujemcov o dejiny s názvom: Historické dni, kde sa môžeš stretnúť
s rôznymi osobnosťami historickej vedy, nazrieť pod pokrývku hrnca zvaného bádanie
a niekedy aj doslova degustovať históriu…

Štúdium na Katedre histórie FF UKF v Nitre nie je len o sedení na prednáškach a seminároch alebo o učení sa na skúšky. Akademické
prostredie ponúka aj množstvo iných aktivít.
Na katedre už niekoľko rokov pôsobí dobrovoľné združenie študentov – Konštantínov historický spolok. Členovia sa počas semestra starajú o pútavý program pre ostatných kolegov.
Študenti združení v spolku môžu realizovať
vlastné nápady a prejaviť svoj talent.
Jedným z takýchto podujatí je katedrovica,
ktorá predstavuje vítané rozptýlenie počas celého akademického roka. Ešte kým nie sme zavalení ťarchou študijných povinností, stretnú
sa všetky nádejné historičky a historici v obľúbenom podniku, aby sa vzájomne lepšie spoznali, utužil sa historický kolektív a diskutovali
na rôzne témy, často vedno s vyučujúcimi.
Ďalším spríjemnením študentského života
sú v našom kolektíve veľmi obľúbené exkurzie.
Minimálne raz sa semester sa vyberieme „po
stopách času“ na miesta, kde sa písali „naše“
i svetové dejiny. Počas niekoľkých rokov sme
tak navštívili napríklad rôzne hrady, múzeá
(Vojenskohistorické múzeum vo Viedni, Múzeum Železnej opony vo Valticiach, Masarykovo múzeum v Hodoníne, koncentračný
tábor Auschwitz‑Birkenau, Moravské zemské
múzeum či ďalšie historické mestá i miesta.
Na všetkých týchto i ďalších akciách sa môžeš zúčastňovať, no čo je ešte lepšie, môžeš nám
pomáhať tieto podujatia organizovať. Prejavíš
svoju individualitu a získaš skúsenosti, ktoré ti
v ďalšom živote môžu pomôcť.
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