Bakalársky študijný program "Výživa ľudí" je zameraný na výchovu špecialistov, ktorí sú schopní zvládnuť problémy výživy ľudí vo vzťahu ku kvalite
poľnohospodárskych produktov. Absolvent bude ovládať poznatky na zabezpečenie výroby zdravotne neškodných biologicky plnohodnotných a nutrične
žiadaných potravín, sledovať a hodnotiť úroveň výživy ľudí.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi bakalárskeho študijného programu sa môžu uplatniť v poľnohospodárskych podnikoch rôznych foriem, najmä podnikoch s výrobou potravín
rastlinného aj živočíšneho pôvodu, v potravinárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, podnikoch spoločného stravovania, zdravotných zariadeniach, v
zdravotných podnikoch služieb, kontrolných inštitúciách, organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami,
distribučných spoločnostiach v oblasti potravín, ako aj v osvete, reklame, školách a vedeckých inštitúciách.
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Termín podania prihlášok: 01.01.2021 - 30.04.2021

Univerzita
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Univerzity otvárajúce študijný odbor – Výživa ľudí
Fakulta
Forma prijímacej skúšky
Fakulta
agrobiológie
a bez prijímacej skúšky
potravinových zdrojov

Bakalársky študijný program pripravuje absolventov na vykonávanie základných odborných činností vo sfére produkcie a hodnotenia potravín a kozmetických
výrobkov pri rešpektovaní pravidiel racionálnej výživy a ochrany zdravia človeka. Absolventom umožňuje získať základné teoretické poznatky a základnú
laboratórnu zručnosť z prírodovedných predmetov, najmä chémie, matematiky, fyziky, informatiky, toxikológie, biológie, biochémie a všeobecnej
mikrobiológie. Špeciálne predmety v oblasti chémie, technológie, analýzy, bezpečnosti a balenia potravín a kozmetiky, rozvíjajú u absolventov schopnosť
posúdiť z chemického hľadiska vlastnosti potravinárskych a kozmetických surovín a finálnych výrobkov a odhadnúť ich účinky na človeka. Súčasťou štúdia sú
informačné technológie, chemické a energetické inžinierstvo a rôzne voliteľné predmety. Študijný program preto poskytuje absolventom adaptabilitu buď pre
uplatnenie v priemyselnej, laboratórnej a privátnej praxi alebo pre pokračovanie v štúdiu v magisterskom programe.
Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch
príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi bezprostredne sa zamestnať vo výrobe potravinárskych a
kozmetických výrobkov, marketingu ich finálnych foriem alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu. Vďaka znalostiam hlavných právnych
predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, uplatnenie môže nájsť v štátnej správe SR (Štátna veterinárna a
potravinová správa a jej regionálne správy, Hraničné inšpekčné stanice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho
regionálne úrady, Slovenská obchodná inšpekcia a jej regionálne inštitúcie, a i.) a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ. Poznanie
princípov analytických a diagnostických techník v oblasti študijného programu umožňuje absolventovi uplatnenie aj v príslušných kontrolných laboratóriách
verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume.
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Deň otvorených dverí:
Termín podania prihlášok: 01.12.2019 - 30.04.2020

Univerzita
Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Univerzity otvárajúce študijný odbor – Potraviny, výživa, kozmetika
Fakulta
Forma prijímacej skúšky
Fakulta chemickej a potravinárskej bez prijímacích skúšok
technológie

Absolvent je pripravený vykonávať liečebno-pedagogickú činnosť v rezortoch školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a vnútra a pôsobiť v oblastiach:
prevencie vzniku porúch a možného narušenia psycho-sociálneho zdravia, ako aj prevencie druhotných porúch a komplikácií u rizikových jednotlivcov;
orientácie v aktuálnej (výchovnej, zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta; diagnostiky špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb; asistencie pri
liečebno-pedagogických cvičeniach a programoch v rámci inklúzie alebo podporných opatrení na zlepšenie podmienok vývinu a kvality života človeka v ťažkej
životnej situácii; v oblasti konzultačno-poradenskej intervencie smerom do životného prostredia klienta s cieľom zlepšiť jeho životné podmienky a okolnosti
vývinu.
Uplatnenie absolventov
Absolvent je pripravený vykonávať liečebno-pedagogickú činnosť v rezortoch školstva, sociálnych vecí,
zdravotníctva a vnútra a pôsobiť v oblastiach: prevencie vzniku porúch a možného narušenia psycho-sociálneho
zdravia, ako aj prevencie druhotných porúch a komplikácií u rizikových jednotlivcov; orientácie v aktuálnej
(výchovnej, zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta; diagnostiky špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrieb; asistencie pri liečebno-pedagogických cvičeniach a programoch v rámci inklúzie alebo podporných opatrení
na zlepšenie podmienok vývinu a kvality života človeka v ťažkej životnej situácii; v oblasti konzultačno-poradenskej
intervencie smerom do životného prostredia klienta s cieľom zlepšiť jeho životné podmienky a okolnosti vývinu.
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Univerzity otvárajúce študijný odbor - Liečebná pedagogika
Univerzita
Katolícka univerzita
v Ružomberku

Fakulta
Pedagogická fakulta
DOD: 05. 02. 2020

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta
DOD: 23. januára 2021
Termín podania prihlášok:
01.01.2021 - 31.03.2021

Forma prijímacej skúšky
Motivačný pohovor – uchádzač prezentuje prijímacej komisii svoje
predstavy o štúdiu na PF KU, ako aj svoje očakávania od štúdia na PF
KU a zaviaže sa rešpektovať katolíckeho ducha univerzity.
Motivačný pohovor
Talentová skúška

Absolvent sa bude prioritne venovať využitiu zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a
profylaxii. Podrobnejšie bude ovládať kogníciu a vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy modifikácie správania, a princípy výcviku u psa a koňa. Naučí
sa posudzovať zdravotný stav zvierat, riziká vzniku chorôb zoonotického charakteru, hygienu chovu zvierat a základom práva.
Uplatnenie absolventov
Absolvent sa môžu uplatniť predovšetkým: v pedagogických zariadeniach (školy, materské školy),
klinikách a rehabilitačných centrách, geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a domovy
opatrovateľských služieb), zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach,
zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), zariadeniach na
vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si
domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), vo vedeckých ustanovizniach, ktoré
sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, v poradenskej praxi v súvislosti s
otázkami pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s ním a jeho chove, v organizáciách
zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle
podobných zariadeniach pre verejnosť.
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Univerzity otvárajúce študijný odbor - Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Univerzita
Fakulta
Forma prijímacej skúšky
podania
prihlášky: bez prijímacích skúšok
Univerzita veterinárskeho lekárstva a Termín
04.01.2021 - 31.03.2021
farmácie v Košiciach

