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Prehľad študijných 
programov

Študijný odbor Študijné programy Bc. Mgr. PhD.

Učiteľstvo geografie v kombinácii

Učiteľstvo biológie v kombinácii

Učiteľstvo chémie v kombinácii

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Učiteľstvo informatiky jednoodborové

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborové

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii

Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové

Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii

Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové

Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii

Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové

Pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Špeciálna pedagogika                                         

1.1.6
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

Liečebná pedagogika                                         

1.1.7
Liečebná pedagogika

Sociálna práca

Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

Poradenstvo a sociálna komunikácia

Manažment                                                 

3.3.15
Manažment

Ekonomika a manažment podniku                                                                 

3.3.16 
Ekonomika a manažment podniku

Učiteľstvo akademických predmetov                                      

1.1.1

Učiteľstvo umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov                                                         

1.1.3 

Predškolská a elementárna pedagogika                                               

1.1.5

Sociálna práca                                                        

3.1.14

Pedagogika
1.1.4
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

Detská
univerzita
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku každoročne organizuje v prvom júlovom týždni Detskú 

univerzitu pre deti od 8 do 14 rokov. Aktivity Detskej univerzity pozostávajú z prednášok a 

workshopov z rôznych oblastí. Cieľom je predstaviť pestrosť, originalitu a potenciál ľudskej 

osobnosti, rôznorodosť a širokú paletu tvorivých aktivít. Zameriava sa na odkrývanie dejín 

kresťanstva a priblíženie významných hodnôt, ktoré ponúka.
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