
 

 

Pri reflexii a analýze aktuálnych problémov súčasnosti pripadá filozofii špecifická 

a nezastupiteľná úloha a to hájiť a presadzovať primárne ľudský (humánny) 

rozmer. Hlavne v tomto aspekte je jej úloha nezastupiteľná a kvalitná príprava 

učiteľov filozofie je nesmierne dôležitá. Program rozširujúceho štúdia učiteľstva 

filozofie umožní pedagogickým zamestnancom získať kvalifikačný 

predpoklad na výučbu ďalšieho aprobačného predmetu (filozofie), a tým 

prispieť k napĺňaniu jednej z potrieb súčasného školstva, t. j. potreby 

kvalifikovaných učiteľov filozofie, prípadne náuky o spoločnosti a občianskej 

náuky.  

 

 Metóda kvalifikačného vzdelávania: kombinovaná – kombinácia 

prezenčnej a dištančnej metódy (napr. online platformy ako napr. systému 

MS Teams, Moodle a pod.) 

 

 Rozsah kvalifikačného vzdelávania: 200 hodín, 24 mesiacov (4 semestre) 

 

 Spôsob ukončenia kvalifikačného vzdelávania: záverečná skúška 

a obhajoba záverečnej práce 

 

 Uchádzač o štúdium rozširujúceho štúdia sa prihlási prostredníctvom 

písomnej prihlášky v termíne zverejnenom na internetovej stránke fakulty. 

 

 Poplatok za štúdium: 280 €/sem. (224 €/sem. pre členov Klubu 

absolventov FF KU) 

 

Podrobnejšie informácie o organizácii štúdia, hodnotení študijných výsledkov, 

záverečných skúškach a ukončení štúdia sa nachádzajú v Smernici 

o rozširujúcom štúdiu na FF KU v Ružomberku.  

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Filozofická fakulta 

Informácie o rozširujúcom štúdiu učiteľstvo filozofie 
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Učiteľstvo filozofie  

 

Ciele vzdelávania  

Účastník kvalifikačného vzdelávania: 

a) získa znalosti o hlavných systémoch, školách, smeroch, prúdoch, 

problémoch a postavách v dejinách filozofie prehľad 

o najvýznamnejších osobnostiach z dejín filozofie, 

b) získa základné poznatky z jednotlivých relatívne samostatných oblastí 

filozofického myslenia a prehľad o elementárnych postupoch a 

metódach riešenia teoretických problémov 

c) naučí sa špecifikovať konkrétny problém a analyzovať ho 

filozofickým spôsobom, uviesť jeho typické a základné riešenia vo 

filozofii, ako aj navrhovať vlastné riešenia 

d) v priebehu tvorby záverečnej práce sa naučí kriticky analyzovať 

a objasniť skúmanú problematiku. 

Ďalšie ciele, viažuce sa ku konkrétnym predmetom, ktoré účastník vzdelávacieho 

programu absolvuje, sú uvedené v informačných listoch jednotlivých predmetov 

(príloha). 

 

Obsah programu vzdelávania 

Vo všeobecnosti bude vzdelávanie v tomto programe spočívať v troch hlavných 

oblastiach: 

1. Teoretická filozofia – študent získa prehľad o základných problémoch 

teoretickej filozofie. Predmety tejto oblasti sú logika a filozofia vedy, 

filozofická antropológia, epistemológia, metafyzika, filozofia jazyka, 

filozofia histórie. 

2. Praktická filozofia – študent sa oboznámi s najnaliehavejšími 

problémami z oblasti praktickej filozofie, ktoré sa snaží reagovať na 

praktické problémy konania v rôznych oblastiach činností a života 

človeka. Predmety tejto oblasti sú etika, bioetika,  estetika, politická 

filozofia, filozofia práva. 

3. Dejiny filozofie - študenti získajú znalosti o hlavných postavách dejín 

filozofie a vývoji filozofického myslenia. Predmety tejto oblasti sú 
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dejiny antickej filozofie, dejiny stredovekej filozofie, dejiny 

novovekej filozofie. 

Študijný plán 
(podrobnejšie informácie o jednotlivých predmetoch sa nachádzajú v informačných listoch predmetov, 

v ktorých sú obsiahnuté tematické okruhy príslušného predmetu, literatúra, rozsah výučby i cieľ 

jednotlivých predmetov.) 

 

učiteľstvo filozofie 

Názov predmetu Semester Počet hodín 

Estetika 1. 15 

Filozofická antropológia 1. 10 

Logika a filozofia vedy 1. 15 

Úvod do filozofie - akademické písanie 1. 10 

Dejiny antickej filozofie 2. 15 

Epistemológia 2. 10 

Etika 2. 15 

Politická filozofia 2. 15 

Bioetika 3. 10 

Dejiny stredovekej filozofie 3. 15 

Filozofia jazyka 3. 15 

Metafyzika 3. 15 

Dejiny novovekej filozofie 4. 15 

Filozofia práva 4. 15 

Filozofia histórie 4. 10 

Záverečná skúška – Filozofia s didaktikou 

Obhajoba záverečnej práce 

 


