Meno a priezvisko, rodné
priezvisko, titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie
a ďalší akademický rast

Jarmila Jurová, rod. Maximová, PhDr., PhD.
1979, Michalovce
Od septembra 1998 do augusta 2003
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie
a prípravu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej
klasifikácii: Vysokoškolské – 2 stupeň
Názov získanej kvalifikácie: Magisterka (Mgr.)
v odbore
„Učiteľstvo
všeobecno-vzdelávacích
predmetov anglický jazyk a literatúra – etika“
a v odbore „Politológia v špecializácii európske štúdiá“
Hlavné predmety / profesijné zručnosti:
- Anglický jazyk a literatúra
- Etika
- Politológia
- Pedagogika
Od septembra 2003 do septembra 2007
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie
a prípravu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej
klasifikácii: Vysokoškolské – 3. stupeň
Názov získanej kvalifikácie: Philosophiae doctor (PhD.)
v odbore „Dejiny filozofie“
Hlavné predmety / profesijné zručnosti:
- Dejiny filozofie
- Všeobecná etika
- Systematická filozofia
- Pedagogika
Od januára 2008 do marca 2009
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie
a prípravu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej
klasifikácii: Rigorózne
Názov získanej kvalifikácie: Doktorka filozofie (PhDr.)
v odbore „Etika“
Hlavné predmety / profesijné zručnosti:
- Sociálna etika
- Profesijná etika
- Sociálna filozofia a dejiny sociálnej filozofie

Ďalšie vzdelávanie

Wimbledon School of English – Londýn, Veľká
Británia
Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasifikácii:
First Certificate of English (FCE)

Priebeh zamestnaní

Od septembra 2003 do súčasnosti
Názov a adresa zamestnávateľa: Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, Hodžova 1, SK-949 74 Nitra,
Slovenská republika
Pracovné zaradenie: odborná asistentka v študijnom
odbore 2.1.5 etika – vysokoškolská pedagogička na
Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v
Nitre, predtým interná doktorandka
- prodekanka FF UKF pre vzdelávanie v interných
formách štúdia (od 1.3.2013)

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Od septembra 2003 do súčasnosti
Odborná asistentka na Katedre všeobecnej a
aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, predtým interná
doktorandka
Hlavné činnosti:
− výskumná a pedagogická činnosť,
− vedenie prednášok a seminárov v bakalárskych a
magisterských študijných programoch,
− vedenie
a oponovanie
bakalárskych,
magisterských a rigoróznych prác,
− spolupráca vo výskumnej a vývojovej činnosti
pracoviska,
− autorstvo alebo spoluautorstvo na aktívnych
výstupoch z tejto činnosti v časopisoch a na
vedeckých
a odborných
podujatiach
a spolupráca pri ich organizovaní
− zástupkyňa vedúceho katedry pre pedagogickú
činnosť (2008 – 2013)
Predmety v súčasnosti vyučované na Katedre
všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre:
− Etika hospodárstva a podnikania (Bc.)
− Sociálna etika (Bc.)
− Súčasné etické teórie (Bc.)
− Inštitúcie EÚ (Bc.)
− Moderné občianstvo (Bc.)
− Manažérska etika (Mgr.)
− Sociálna filozofia (Mgr.)
− Sociálno-filozofické koncepcie človeka (Mgr.)
− Súčasná etika utilitarizmu (Mgr.)
− Výchova a edukácia v štátoch EÚ (Mgr.)
− Cudzí jazyk I. – 01 (Bc.)
− Cudzí jazyk I. – 02 (Bc.)
− Cudzí jazyk I. – 03 (Bc.)
− Cudzí jazyk I. – 04 (Bc.)
− Seminár k bakalárskej práci II (Bc.)
− Diplomový seminár II. (Mgr.)

Odborné alebo umelecké
zameranie

Odborné zameranie a profilácia:
− sociálna etika
− sociálna a politická filozofia
− európske štúdia a etika politiky
− etika hospodárstva a podnikania
− manažérska etika

Publikačná činnosť vrátane rozsahu
(autorské hárky)
a kategórie evidencie (napr. AAB,
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
456/2012 Z.z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

1. Monografie:
AAA: JUROVÁ, J.: Pohľad do filozofie a etiky nového
komunitarizmu; recenzenti: Cyril Diatka a kol. - prvé
vyd. - Boskovice : František Šalé – ALBERT, 2013. –
208 s. – ISBN 978-80-7326-220-4. (10 AH)
AAA: JUROVÁ, J.: Sociálna spravodlivosť podľa
Johna Rawlsa; recenzent: Cyril Diatka, Vladimír
Manda. - Boskovice : Vydavateľstvo František Šalé ALBERT, 2012. - 164 s. - ISBN 978-80-7326-210-5. (8
AH)
AAB: SAPÍK, M. – PAVLIČÍKOVÁ, H. –
KONDRLA, P. – BLAŠČÍKOVÁ, A. - JUROVÁ J. –
TEPLAN, D.: Etika a postmoderna. Nitra: UKF v Nitre,
2009. - 144 s. – ISBN 978-80-8094-488-9. (2 AH)
ABB: JUROVÁ, J.: Neutralistický variant liberálnej
tolerancie, 2011. In: Peter Korený Diferencia a
tolerancia. - Nitra: UKF, 2011. - ISBN 978-80-5580011-0, s. 106-161. (3 AH)
2. Skriptá a učebné texty:
BCI: LOMNICKÝ, I. – JUROVÁ, J.: Osobná etika
a etická výchova. Nitra: UKF, 2007. – 78 s. - ISBN
978-80-8094-248-9. (2 AH)

Ohlasy na vedeckú / umeleckú
prácu
Počet doktorandov: školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
Kontaktná adresa

Celkom 36 ohlasov na publikačnú činnosť, z toho 22
domácich a 14 zahraničných

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF,
Hodžova 1, 949 74 Nitra

