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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

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Odborné alebo umelecké zameranie
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1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

1981, Nitra

2008 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Magister (Mgr.)
- v študijnom odbore kulturológia
2019 Konverzácie s britským alebo americkým
lektorom, kurz Nadácie Mojmír, projekt Celoživotné
vzdelávanie pre úspech na trhu práce
2016 Intenzívny kurz Španielskeho jazyka, Inlingua
Nitra
2013 – trvá, Katedra kulturológie, FF UKF v Nitre,
odborný asistent
Katedra kulturológie FF UKF v Nitre:
• Súčasné kulturologické koncepcie I.
• Súčasné kulturologické koncepcie II.
• Dejiny kultúry I.
• Dejiny kultúry II.
• Dejiny kultúry III.
• Filozofia kultúry
• Filozofia spoločnosti
• Porovnávacia kulturológia
• Kulturologická reflexia smrti a umierania
• Bilingválna kultúra etník I. (nemecká)
• Kulturologické aspekty hermeneutiky
• Gassetova teória davového človeka
• Filozofia dejín
• Seminár z filozofie 20. storočia
• Seminár z filozofie 19. storočia
Katedra muzeológie FF UKF v Nitre:
• Úvod do kulturológie
kríza kultúry v kulturologickom diskurze a v
interdisciplinárnych kontextoch, súčasná filozofia
kultúry, aktuálne trendy a perspektívy
v kulturologickej teórii a praxi, (de) tabuizácia smrti
v súčasnej kultúre, filozofia S. Kierkegaarda, temný
turizmus
1. monografia
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
GABAŠOVÁ, K. 2014. Kierkegaard a obraz smrti vo
svetle súčasnosti. - 1. vyd. - Ljubljana : KUD
Apokalipsa, 2014. - 164 s. - ISBN 978-961-6894-59-3,
[9,4 AH]
3. skriptá
BCI Skriptá a učebné texty
GABAŠOVÁ, K. 2020. Súčasné kulturologické
koncepcie 1 : (vybrané kapitoly). - 1. vyd. - Nitra :
UKF, 2020. - 78 s. - ISBN 978-80-558-1525-1,
[6, 9 AH]
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