
Profil absolventa študijného programu Sociológia -  2. stupeň (magisterský) 

  

Oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa magisterského 
štúdia sociológie 

Absolvent ovláda základné a špecifické poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie 
sociológie a metód sociologického výskumu, ako aj poznatky z odvetvových sociológií 
i podporných sociologických disciplín (štatistika, demografia, spracovanie údajov špeciálnymi 
programami). Je schopný tvorivo ich aplikovať vo vede, výskume a/alebo v spoločenskej praxi. 
Nadobudnuté poznatky a skúsenosti vie naplno využiť pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní 
výsledkov sociologických výskumov, a to tak vo sfére teoretického, ako aj aplikovaného 
výskumu. Nadobudnuté poznatky a schopnosti vie tvorivo uplatniť v oblastiach štátnej a verejnej 
správy, v školstve, vo vede, v podnikateľskom sektore, pri riadení a rozvoji ľudských zdrojov, 
v expertných činnostiach, v sociálnej politike, sociálnej práci a pod. 

1.3. Formy magisterského štúdia 

Študijný program sa bude realizovať v dennej forme štúdia, ktorá je charakterizovaná dennou 
účasťou študenta na vzdelávacích činnostiach.  

1.4. Profil absolventa 

Absolvent magisterského štúdia disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických  
teórií a metód sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych 
sociologických disciplín, ako sú napr. sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia 
organizácie, sociológia zdravia a choroby, sociológia náboženstva, sociológia politiky a pod., ale 
aj poznatky z príbuzných odborov. 

Všeobecné jadro znalostí v študijnom odbore sociológia spočíva: v sociologickej teórii, 
histórii sociologického myslenia, metódach sociologického výskumu; konkrétne jadro znalostí 
v študijnom odbore: 

Sociológia rodiny 
Sociológia kultúry 
Sociológia organizácie  
Sociológia sociálnych problémov 
Sociológia politiky 
Sociológia zdravia a choroby 

      Kriminológia 
      Sociálna politika 

Absolvent je schopný tvorivo aplikovať i využiť svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti vo vede, výskume a/alebo v spoločenskej praxi, ako aj pri príprave, realizácii 
a vyhodnocovaní výsledkov sociologických výskumov, a to tak vo sfére základného, ako 
aj aplikovaného výskumu. 

Absolvent magisterského štúdia je schopný používať nadobudnuté jazykové, IT a ďalšie 
znalosti, ako aj poznatky z príbuzných spoločensko-vedných odborov v rôznych oblastiach 
spoločenskej praxe, prispievať k rozvoju sociologického poznania v súlade s aktuálnymi 
vývinovými trendmi. 



 

Uplatnenie absolventov v praxi 
Absolvent je po ukončení magisterského štúdia štátnou skúškou schopný pracovať vo sfére 

vedy a základného výskumu v odbore sociológia alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného 
výskumu (sociálna politika, sociálna práca, rozvoj ľudských zdrojov a pod.), v orgánoch štátnej 
a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v mimovládnom sektore, v marketingu, 
v masmédiách atď. 

Uplatnenie  absolventov  v  praxi: 
• veda a základný výskum, 
• štátna a verejná správa, 
• sociálna politika a sociálna práca, 

• personalistika a poradenstvo, ľudské zdroje,  
• vysoké školy, 

• aplikovaný výskum (marketing, výskum verejnej mienky, masmédiá atď.), 
• mimovládny sektor, 
• podnikateľský sektor. 

 
 

Absolventovi magisterského štúdia sociológie sa vydáva diplom s uvedením študijného 

odboru, akademického titulu  a vysvedčenia o štátnej magisterskej skúške. Absolventom 

vysokoškolského magisterského štúdia v odbore sociológia sa priznáva akademický titul 

„magister“ (skratka Mgr.) . 

 

 


