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Príloha č. 1 – zoznam študijných programov a študijných odborov pre bakalárske a 

magisterské študijné programy, v rámci ktorých sa vypracúvajú záverečné práce 
 

Bakalárske študijné programy a študijné odbory 

 

študijný program: anglistika a amerikanistika 

študijný odbor: filológia 

 

študijný program: filozofia 

študijný odbor: filozofia 

 

študijný program: história 

študijný odbor: historické vedy 

 

študijný program: slovenský jazyk a literatúra 

študijný odbor: filológia 

 

študijný program: germanistika 

študijný odbor: filológia 

 

študijný program: psychológia 

študijný odbor: psychológia 

 

študijný program: žurnalistika 

študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá 

 

študijný program: anglistika a amerikanistika – filozofia 

študijný odbor: filológia, filozofia 

 

študijný program: anglistika a amerikanistika – germanistika 

študijný odbor: filológia 

 

študijný program: anglistika a amerikanistika – história 

študijný odbor: filológia, historické vedy 

 

študijný program: anglistika a amerikanistika – slovenský jazyk a literatúra 

študijný odbor: filológia  

 

 

študijný program: filozofia – germanistika 

študijný odbor: filozofia, filológia 
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študijný program: filozofia – história 

študijný odbor: filozofia, historické vedy 

 

študijný program: filozofia – slovenský jazyk a literatúra 

študijný odbor: filozofia, filológia 

 

študijný program: germanistika – história 

študijný odbor: filológia, historické vedy 

 

študijný program: germanistika – slovenský jazyk a literatúra 

študijný odbor: filológia  

 

študijný program: slovenský jazyk a literatúra – história 

študijný odbor: filológia, historické vedy 

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a 

literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a 

literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka 

a literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  
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študijný program: učiteľstvo histórie a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

Magisterské študijné programy a študijné odbory 

 

študijný program: anglistika a amerikanistika 

študijný odbor: filológia 

 

študijný program: filozofia 

študijný odbor: filozofia 

 

študijný program: história 

študijný odbor: historické vedy 

 

študijný program: psychológia 

študijný odbor: psychológia 

 

študijný program: žurnalistika 

študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá 

 

študijný program: filozofia – história 

študijný odbor: filozofia, historické vedy 

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka 

a literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka 

a literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka 

a literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  
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študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo histórie a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  

 

študijný program: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie 

študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy  
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Príloha č. 2 – zoznam školiacich pracovísk uvádzaných v titulnom liste 

záverečných prác 

 

Zoznam školiacich pracovísk (katedier) FF KU: 

 

Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU 

Katedra filozofie FF KU 

Katedra germanistiky FF KU 

Katedra histórie FF KU 

Katedra psychológie FF KU 

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU 

Katedra žurnalistiky FF KU 
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Príloha č. 3 – farebné rozlíšenie obalov podľa príslušnosti záverečných prác 

k študijným programom 

 

Farebné rozlíšenie obalov záverečných (bakalárskych a diplomových) prác 

 

 učiteľské kombinačné študijné programy (učiteľstvo v kombináciách) – 

bakalársky stupeň: zelená farba 

 

 učiteľské kombinačné študijné programy (učiteľstvo v kombináciách) – 

magisterský stupeň: modrá farba 

 

 neučiteľské študijné programy (anglistika a amerikanistika, germanistika, 

slovenský jazyk a literatúra, filozofia, história, psychológia, žurnalistika, 

anglistika a amerikanistika – filozofia...) – bakalársky stupeň: bordová farba 

 

 neučiteľské (jednoodborové a medziodborové) študijné programy (filozofia, 

história, psychológia, žurnalistika...) – magisterský stupeň: čierna farba 
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Príloha č. 4 – príklad na obal záverečnej práce 
 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLINAČNÝ SYSTÉM SPISOVNEJ SLOVENČINY 

Diplomová práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

Alexandra Rolničková, rod. Križová, Bc. 
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Príloha č. 5 – príklad na titulný list záverečnej práce 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLINAČNÝ SYSTÉM SPISOVNEJ SLOVENČINY 

Diplomová práca 

693726fb-1079-45b5-ddf88a6178c0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka 

a literatúry 

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy 

Školiace pracovisko: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU 

Školiteľ: prof. PhDr. Zuzana Svetlá, CSc. 

 

 

 

Ružomberok 2016 

Alexandra Rolničková, rod. Križová, Bc. 
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Príloha č. 6 – názov študijného odboru, v rámci ktorého sa rigorózne konanie 

uskutočňuje, a názov školiaceho pracoviska (katedry, ktorá zabezpečuje 

akreditovaný magisterský študijný program prislúchajúci do študijného odboru, v 

ktorom sa rigorózne konanie uskutočňuje) 

 

Názov študijného odboru, názov školiaceho pracoviska 

(rigorózne práce) 

 

Študijný odbor: filológia 

Školiace pracovisko:  Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU 

Katedra germanistiky FF KU 

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU 

 

Študijný odbor: filozofia 

Školiace pracovisko: Katedra filozofie FF KU 

 

Študijný odbor: historické vedy 

Školiace pracovisko: Katedra histórie FF KU 

 

Študijný odbor: psychológia 

Školiace pracovisko: Katedra psychológie FF KU 

 

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá 

Školiace pracovisko: Katedra žurnalistiky FF KU 

 

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry 

Školiace pracovisko: Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU 

 

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo filozofie 

Školiace pracovisko: Katedra filozofie FF KU 

 

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo nemeckého jazyka 

a literatúry 

Školiace pracovisko: Katedra germanistiky FF KU 

 

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo slovenského jazyka 

a literatúry 

Školiace pracovisko: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU 

 

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo histórie 

Školiace pracovisko: Katedra histórie FF KU 
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Príloha č. 7 – príklad na obal rigoróznej práce 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 

A ICH ODRAZ V SLOVENSKEJ HISTORIOGRAFII 

Rigorózna práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Katarína Mlynská, rod. Knižná, Mgr. 
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Príloha č. 8 – príklad na titulný list rigoróznej práce 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 

A ICH ODRAZ V SLOVENSKEJ HISTORIOGRAFII 

Rigorózna práca 

693736fa-1079-45b5-ddf88a6178d0 

 

 

 

 

 

 

Študijný odbor: historické vedy 

Školiace pracovisko: Katedra histórie FF KU 

 

 

 

 

 

 

Ružomberok 2016 

Katarína Mlynská, rod. Knižná, Mgr. 
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Príloha č. 9 – okruhy pri štátnych skúškach na FF KU 

Bakalárske študijné programy: 

anglistika a amerikanistika 

– jazykoveda 

– literatúra 

– kultúra 

 

filozofia 

– teoretická filozofia 

– praktická filozofia 

– dejiny filozofie 

 

germanistika 

– nemecká jazykoveda 

– vedy o kultúrach 

 

história 

– slovenské dejiny 

– všeobecné dejiny 

 

psychológia 

– základy teoretických psychologických disciplín 

– metodológia psychológie 

– základy aplikovaných psychologických disciplín 

 

slovenský jazyk a literatúra 

– jazyk 

– literatúra 

 

žurnalistika 

– humanitný základ 

– teória médií a dejiny žurnalistiky 

– tvorba žurnalistických prejavov a celkov 

 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

– jazykoveda 

– literatúra 

 

učiteľstvo filozofie 

– teoretická filozofia 

– praktická filozofia 

– dejiny filozofie 
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učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

– nemecká jazykoveda 

– dejiny nemeckej literatúry 

 

učiteľstvo histórie 

– slovenské dejiny 

– všeobecné dejiny 

 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

– jazyk 

– literatúra 

 

Magisterské študijné programy: 

anglistika a amerikanistika 

– jazykoveda 

– literatúra 

– kultúra 

 

filozofia 

– systematická filozofia 

– dejiny filozofie 

 

história 

– slovenské dejiny 

– všeobecné dejiny 

– obdobie, z ktorého poslucháč vypracoval diplomovú prácu 

 

psychológia 

– teoretické psychologické disciplíny 

– psychodiagnostika 

– aplikované psychologické disciplíny 

 

žurnalistika 

– teória médií 

– mediálne systémy 

– kultúra jazykového prejavu 

 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

– jazykoveda 

– literatúra 

– didaktika jazyka a literatúry 
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učiteľstvo filozofie 

– systematická filozofia 

– dejiny filozofie 

– didaktika filozofie 

 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

– nemecká jazykoveda 

– dejiny nemeckej literatúry 

– didaktika nemeckého jazyka 

 

učiteľstvo histórie 

– slovenské dejiny 

– všeobecné dejiny 

– didaktika dejepisu 

 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

– jazyk 

– literatúra 

– didaktika jazyka a literatúry 


