
Výzva na prihlasovanie do vzdelávacieho programu: Romológia  
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF v Nitre) vyhlasuje výzvu na 

predkladanie prihlášok do akreditovaného vzdelávacieho programu Romológia (číslo 

potvrdenia o akreditácii: 3233/2019/61/1), ktorý bude realizovaný v rámci projektu Integrácia 

vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe 

(ZML-2018/1-945:191006). 

 

Pre koho je VP určený? 

 

Pomáhajúci profesionáli v rôznych oblastiach práce (napr. zamestnanci CPPPaP, terénni 

sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier, zamestnanci mimovládnych organizácií, 

atď.), ktorí pracujú v pomáhajúcej profesii s Rómami alebo sa na takúto profesiu 

pripravujú. 

 

Cieľ VP 

Doplniť, rozšíriť vedomosti z oblasti romológie a z prístupov v práci s Rómami, ktoré sú 

potrebné na výkon pomáhajúcich profesií. 

 

 

Ďalšie dôležité informácie 

Druh vzdelávania: ďalšie vzdelávanie    

Rozsah a forma kontinuálneho vzdelávania: 40 hodín, prezenčná 

 

Organizačné zabezpečenie, financovanie a rámcový časový harmonogram 

 

Realizátorom vzdelávania je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Ústav romologických 

štúdií. Vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF 

v Nitre (Kraskova 1), bude rozdelené do  dvoch stretnutí (2 dni+2dni). Predpokladaný termín 

prvého stretnutia je tretí augustový týždeň 2019, časový rámec VP je naplánovaný do 

novembra 2019. 

VP bude financované z prostriedkov projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s 

ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe, ktorý pre tento účel získala Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre v rámci výzvy na rozvojové projekty z MŠVVaŠ SR a pre  

účastníkov bude bezplatné. Z projektu budú hradené aj náklady na vzdelávacie 

materiály, ubytovanie a stravu účastníkov vzdelávania. Cestovné náklady si hradí účastník 

alebo vysielajúca organizácia. Technické a materiálne zabezpečenie poskytne UKF v Nitre.  

 

Obsah a lektori 

Odborným garantom VP je prof. PhDr. René Lužica ArtD., lektori: doc. Jurina Rusnáková 

PhD., Mgr. Zuzana Kumanová PhD., PhDr. Milan Samko PhD., PhDr. Miroslava Čerešníková 

PhD., prof. PhDr René Lužica ArtD. 



 

 

 

Tematické celky vzdelávacieho programu:  

1. Rómska kultúra 

2. Prístupy pomáhajúcich profesií v práci s etnickými menšinami 

VP sa ukončuje  vypracovaním prezentácie.  

 

Profil absolventa VP 

Absolvent disponuje základnými poznatkami z histórie a kultúry Rómov, orientuje sa v 

prístupoch v práci s etnickými menšinami, rozumie multidimenzionalite konceptov chudoby a 

sociálneho vylúčenia, chápe zložitosť postavenia Rómov v spoločnosti. Absolvent dokáže 

poznatky implementovať do svojej praxe. 

 

 

 

Postup prihlasovania sa na vzdelávací program Romológia 

 

Spôsob prihlasovania: písomná prihláška podpísaná uchádzačom. Vyplnenú prihlášku 

uchádzač zašle na adresu: Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 01 Nitra. Na obálke je potrebné uviesť názov vzdelávacieho 

programu, na ktorý sa uchádzač prihlasuje. 

 

Termín prihlasovania: prihlášky prijímame do 9. 8. 2019 

 

Počet prijatých uchádzačov je limitovaný. Do vzdelávacieho programu bude prijatých 

prvých 20 uchádzačov spĺňajúcich stanovené kritériá s platnými prihláškami. 

 

Podmienky pre prijatie uchádzača: do vzdelávacieho programu bude zaradený uchádzač, 

ktorý ukončil min. stredné vzdelanie s maturitou a pracuje v pomáhajúcej profesii s Rómami 

alebo sa na takúto prácu pripravuje.  

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine: doklad o ukončenom vzdelaní, doklad 

o pracovnom pomere alebo o prebiehajúcom štúdiu.  

 


