
Profil absolventa magisterského 

spojeného študijného programu 

katolícka teológia  

 

Absolvent študijného programu katolícka teológia nadobudne 

podľa § 51 ods. 1 zákona o Vysokých školách 131/2002 Z.z. 

profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie katolíckeho teológa  alebo aj katolíckeho 

kňaza. 

 

 

 Teoretické poznatky 

Z pohľadu vedomostných poznatkov získa absolvent v prvej etape štúdia katolíckej 

teológie schopnosť definovať, interpretovať, analyzovať a hodnotiť základné poznatky 

z oblasti filozofie, psychológie a cirkevných  dejín.  V druhej etape štúdia nadobúda 

spôsobilosť formulovať demonštrovať a špecifikovať jednotlivé témy z oblasti 

biblických vied, dogmatiky, liturgiky, fundamentálnej, morálnej a pastorálnej teológie, 

ktoré vie využívať v pastoračnej praxi a adekvátne o nich diskutovať a argumentovať 

v rámci Cirkvi i mimo nej. Zároveň vie samostatne a tvorivo postupovať pri odbornom 

spracovaní teoretických a praktických otázok v rôznych oblastiach výskumnej činnosti 

a praxe.  

 

 Získané zručnosti a spôsobilosti absolventa 

Absolvent Katolíckej teológie je schopný získavať potrebné informácie z adekvátnych 

zdrojov a rozumieť základným teologickým disciplínam. Vie samostatne používať 

domácu aj cudzojazyčnú odbornú literatúru a kriticky ju hodnotiť. Absolvent katolíckej 

teológie je kompetentný pastoračne pracovať vo farnostiach alebo kresťanských 

centrách či inštitúciách. Je spôsobilý pôsobiť v sociálnej a charitatívnej oblasti, 

posudzovať spoločenské javy z pohľadu katolíckej sociálnej náuky a aplikovať metódy 

spoločenskej komunikácie a etiky aj do iných spoločenských oblastí.  

Absolvent získa schopnosť orientovať sa v najnovších výsledkoch vedeckého bádania 

spomínaných vedných odborov a vie využívať moderné technické prostriedky pre 

pastoračnú prax. Absolvent vie ďalej rozvíjať svoje poznatky a kriticky osvojovať nové 

skutočnosti s cieľom využívať ich v rámci svojej odborovej špecializácie.  

Skladba študovaných predmetov umožňuje absolventovi katolíckej teológie dosiahnuť 

úroveň podobných študijných programov realizujúcich sa inde vo svete, preto je 

pripravený na prácu vo svojej oblasti aj v iných krajinách. Absolvent sa môže uplatniť 

aj v podobných spoločenskovedných disciplínach, ktoré mu umožňujú prácu v rôznych 

spoločenských skupinách (drogovo závislí, rómske komunity, a pod.).  

Absolvent katolíckej teológie, ak je zároveň vysvätený za kňaza, je kompetentný 

vysluhovať sviatosti, viesť posvätnú liturgiu a vykonávať inú činnosť v oblasti 

kazateľstva a katechézy. Vie viesť farskú dokumentáciu, poskytnúť základné 



pastoračné poradenstvo, poskytnúť prípravu na prijatie sviatostí a viesť náboženský 

život farnosti. 

 

Absolvent katolíckej teológie získa úplné magisterské vzdelanie. Študijný program nie je 

orientovaný na učiteľskú profesiu. 


