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Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 
uskutočňované v akademickom roku 2018/2019 

 
Štandardná dĺžka štúdia:  2 roky 
Udeľovaný titul:   magister (Mgr.) 
Metóda štúdia:   prezenčná 
Forma štúdia:    denná 

Plánovaný počet 
prijatých uchádzačov 

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA      15 
FILOZOFIA          10 
PHILOSOPHY (Filozofia v anglickom jazyku)     10 
GERMANISTIKA          10 
HISTÓRIA           10 
POLITOLÓGIA          10 
PSYCHOLÓGIA          25 
ŽURNALISTIKA          25 
 
MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM  
Uchádzač o medziodborové štúdium (neučiteľské štúdium kombinácie dvoch 
rovnocenných odborov – podľa § 51, ods. 5 zákona o VŠ) si môže zvoliť ľubovoľnú 
dvojkombináciu z týchto študijných odborov:     15 
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA 
FILOZOFIA 
GERMANISTIKA 
HISTÓRIA 
POLITOLÓGIA 
 
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII 
Uchádzač o štúdium učiteľstva si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto 
učiteľských predmetových špecializácií:      40 
ANGLICKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
FILOZOFIA 
HISTÓRIA 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
cor et mentem formans	

	



NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
NEMECKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 
Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. 
uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU (anglický jazyk 
a literatúra, filozofia, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, slovenský 
jazyk a literatúra) a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (biológia, geografia, 
náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, 
informatika, matematika; ďalšie informácie nájdete na www.pf.ku.sk ). Prihlášky sa posielajú 
na adresu FF KU v Ružomberku (pozri časť C – všeobecné informácie o prijímacom konaní). 
 
Termín podania prihlášky na štúdium magisterských programov: do 31. marca 2018 
 
Deň otvorených dverí na FF KU: 6. február 2018 
 
ČASŤ A 
Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:  
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA, FILOZOFIA, GERMANISTIKA, HISTÓRIA, 
POLITOLÓGIA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ 
ŠTÚDIUM  
 

• Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa  
(magisterský študijný program) je absolvovanie rovnakého alebo príbuzného 
študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program).  

• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty; 
• výsledné poradie uchádzačov sa vytvorí na základe priemeru vypočítaného z 

výsledku štátnej skúšky a váženého študijného priemeru počas bakalárskeho štúdia; 
• pri vytváraní poradia uchádzačov pri medziodborovom štúdiu a učiteľských 

študijných programoch sa výsledné poradie uchádzačov vytvára pre každú 
predmetovú kombináciu osobitne. 

• v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO 
SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali 
stredoškolské vzdelanie a/alebo vzdelanie prvého stupňa (Bc.) mimo SR, je potrebné 
dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2, 

• v prípade uchádzačov o štúdium v študijných programoch ANGLISTIKA 
A AMERIKANISTIKA (jednoodborové a medziodborové štúdium) a UČITEĽSTVO 
ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí nie sú občanmi 
členského štátu Európskej únie, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, 
Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej 
republiky alebo Ukrajiny, je podmienkou prijatia aj absolvovanie ústneho pohovoru 
(ktorý môže prebehnúť aj formou pohovoru pomocou informačno-komunikačných 
technológií ako napr. Skype). Ústny pohovor prebieha v anglickom jazyku a overuje 
úroveň uchádzačových poznatkov o kultúrno-spoločenských dejinách anglofónnych 
krajín. Pohovor taktiež identifikuje osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. 



Maximálny počet bodov 10, minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie ústneho 
pohovoru 6.  Ústny pohovor sa uskutoční v rozmedzí dní od 23. – 27. apríla 2018. 
 

ČASŤ B 
Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy PHILOSOPHY (filozofia 
v anglickom jazyku),  PSYCHOLÓGIA a ŽURNALISTIKA: 
 

• Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa  
(magisterský študijný program) je absolvovanie rovnakého alebo príbuzného 
študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program), 

• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty, 
• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva: 

 
1. pre študijný program PHILOSOPHY (Filozofia v anglickom jazyku): 

absolvovanie ústneho pohovoru (ktorý môže prebehnúť aj formou 
pohovoru pomocou informačno-komunikačných technológií ako napr. 
Skype), kde má uchádzač možnosť preukázať svoj všeobecný rozhľad. 
Pohovor tiež identifikuje osobnostné a motivačné predpoklady pre 
štúdium. Maximálny počet bodov 30. Minimálny počet bodov pre úspešné 
absolvovanie ústneho pohovoru 15. 

 
2. pre študijný program PSYCHOLÓGIA: z absolvovania ústneho pohovoru 

zameraného na overenie vedomostí v rozsahu jednoodborového 
bakalárskeho štúdia psychológie a na zisťovanie osobnostných a 
motivačných predpokladov pre štúdium psychológie (maximálny počet 
bodov 30, minimálny počet bodov 15); 

 
3. pre študijný program ŽURNALISTIKA z absolvovania ústneho pohovoru 

zameraného na overenie motivácie pre štúdium, vystupovania a vedomostí 
uchádzača. Maximálny počet bodov za osobný pohovor 50 – uchádzač pre 
úspešné absolvovanie pohovoru musí získať minimálne 25 bodov; 
 

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky prijímacej skúšky. 
 
Prijímacie skúšky pre študijný program philosophy (filozofia v anglickom jazyku) sa 
uskutočnia v rozmedzí dní od 23. – 27. apríla 2018.  
 
Prijímacie skúšky pre študijné programy psychológia a žurnalistika sa uskutočnia 14. júna 
2018. 
 
 
ČASŤ C 
Všeobecné informácie o prijímacom konaní 
 
Prihlášku na štúdium (a zúčastniť sa prijímacej skúšky) si môžu podať aj uchádzači, ktorí ešte 
nemajú ukončené štúdium prvého stupňa (Bc.). Na štúdium môžu byť prijatí podmienečne, 
ak splnia podmienky na prijatie na štúdium najneskôr do dňa zápisu na akad. rok 2018/2019.  



 
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet 
uchádzačov, ako je plánovaný počet, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu 
mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium. 
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 
• 25 – € v prípade použitia elektronickej prihlášky na internetovej stránke http://ff.ku.sk; 
• 30 – € v prípade použitia klasickej prihlášky na vysokú školu (ŠEVT). 
Banka:   Štátna pokladnica 
Účet:    7 000 224 399/8180 
IBAN:    SK70 8180 0000 0070 0022 4399 
Var. symbol:   1400501 
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR  
 
 

 
K prihláške je potrebné pripojiť: 

• štruktúrovaný životopis, 
• overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, dodatok k diplomu 

a vysvedčenie o štátnej skúške), ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný 
program neabsolvovali na FF KU v Ružomberku, a uchádzačov, ktorí absolvovali 
bakalársky študijný program na FF KU v Ružomberku pred akademickým rokom 
2017/2018. Overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia je potrebné zaslať najneskôr 
do 26. júna 2018 na adresu študijného oddelenia: Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok, 

• v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v 
zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické 
účely (pokračovanie v štúdiu v SR – viac informácií na internetovej stránke 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky: http://minedu.sk, časť uznávanie 
dokladov o vzdelaní), 

• v prípade študijného programu vyžadujúceho predloženie certifikátu dokladujúceho 
úroveň ovládania slovenského jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného 
rámca (minimálne B2) termín na jeho doručenie je najneskôr do 26. júna 2018, 

• potvrdenie o zaplatení poplatku (v prípade podania klasickej prihlášky) je potrebné 
nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška 
zaregistrovaná). 
 

Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia. 
Potvrdenie o registrácii prihlášky spolu s informáciou o ďalšom procese v prijímacom  
konaní zašleme uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou. 
Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: do 30. júna 2018. 
Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr 
do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa 
doručuje uchádzačom do vlastných rúk. 
Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 
2018/2019 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk) v sekcii Uchádzači 
o štúdium. 



 
Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi 
Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 
034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.sk. 
 
 
Príbuzné študijné odbory pre potreby prijímacieho konania na FF KU: 

• študijný odbor učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov  
študijný program učiteľstvo predmetov v príslušných kombináciách – len študijný 
program učiteľstvo predmetov v príslušných kombináciách 

 
• študijný odbor filozofia – študijný program filozofia 

bc. študijné programy učiteľstvo filozofie, učiteľstvo náuky o spoločnosti, učiteľstvo 
občianskej výchovy, učiteľstvo výchovy k občianstvu, etika, estetika 

 
• študijný odbor história – študijný program história 

bc. študijné programy história, učiteľstvo dejepisu (histórie), archívnictvo, archeológia, 
muzeológia 

 
• študijný odbor psychológia – študijný program psychológia  

len študijný odbor psychológia 
 

• študijný odbor žurnalistika – študijný program žurnalistika 
bc. študijný program žurnalistika, mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia, právo, 
sociológia, politológia, história, slovenský jazyk a literatúra 

 
• študijný odbor neslovanské jazyky a literatúry – študijný program anglistika 

a amerikanistika 
bc. študijný program anglistika a amerikanistika, anglický jazyk a literatúra, anglický 
jazyk pre komerčnú prax, prekladateľstvo a tlmočníctvo AJ, učiteľstvo AJ 

 
• študijný odbor neslovanské jazyky a literatúry – študijný program germanistika 

bc. študijný program germanistika, nemecký jazyk a literatúra, prekladateľstvo a 
tlmočníctvo NJ, učiteľstvo NJ 

 
• študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – študijný program slovenský jazyk 

a literatúra 
bc. študijný program slovenský jazyk a literatúra, učiteľstvo SJ 

 
• študijný odbor politológia – študijný program politológia 

bc. študijný program politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, verejná politika a 
verejná správa 

 
• medziodborové štúdium 

bc. študijný program medziodborového štúdia v príslušnej kombinácii, bc. študijný 
program učiteľstvo akademických predmetov v príslušnej kombinácii 



 
Schválené v Akademickom senáte Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
9. 1. 2018 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. , v.r.                                     doc. Mgr. Marek Babic, PhD., v. r. 
  
    predseda AS FF KU      dekan FF KU 


