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Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2012 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Philosophiae doctor (PhD.) 

- v študijnom odbore 3.1.2 kulturológia  

 

2008 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Magister (Mgr.) 

- v študijnom odbore kulturológia  

Ďalšie vzdelávanie 2019 Konverzácie s britským alebo americkým 
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Katedra kulturológie FF UKF v Nitre:  

• Súčasné kulturologické koncepcie I.  

• Súčasné kulturologické koncepcie II.  

• Dejiny kultúry I.  

• Dejiny kultúry II.  
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• Kulturologické aspekty hermeneutiky  

• Gassetova teória davového človeka  

• Filozofia dejín  
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v súčasnej kultúre, filozofia S. Kierkegaarda, temný 

turizmus 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky)  

a kategórie evidencie podľa vyhlášky č. 456/2012 Z.z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

1. monografia  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  
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koncepcie 1 : (vybrané kapitoly). - 1. vyd. - Nitra : 

UKF, 2020. - 78 s. - ISBN 978-80-558-1525-1,  

[6, 9 AH] 
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