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Milí študenti, vitajte na stránkach Bulletinu Pedagogickej fakulty KU, ktorá je v celoslovenskom porovnaní pedagogických
fakúlt na prvom mieste v kategórii Vzdelávanie. Poslaním našej fakulty je kvalitná
veda, vzdelávanie a výchova študentov
v učiteľských vedách, sociálnej práci i manažmente. Uvedené vedné oblasti však
nemôžu byť eticky neutrálne. U vied so zameraním na človeka je finálnym výsledkom a zmyslom jeho dobro. Vedecké disciplíny, kde je hlavným atribútom človek,
nie sú vedami “o niečom“, ale predovšetkým o „niekom“, o niekom veľmi konkrétnom, o niekom, kto čaká a potrebuje našu
pomoc, starostlivosť, čas. Toto všetko sú
podstatné a zásadné etické východiská
prípravy našich študentov do ich životnej
praxe. Naša fakulta je verná kresťanským
hodnotám, má úctu k tradíciám a je otvorená výzvam. Ako školská inštitúcia je príťažlivou a atraktívnou modernou školou,
opierajúcou sa o tradície univerzitného
akademického prostredia i o tradičné hodnoty európskej kultúry. Počas svojej doterajšej existencie si fakulta vybudovala rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti výučby,
vedy a výskumu, aktívne sa zapája do domácich i zahraničných výskumným projek-

tov, spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, rozvíja a podporuje
mobility a stáže študentov a pedagógov.
Vytvorila nadštandardné materiálne
a technické zázemie. Teší ma, že počas
existencie našej fakulty vyšlo z jej brán
mnoho úspešných absolventov, ktorí sa
uplatnili doma aj v zahraničí a ktorí si odborný rešpekt a reputáciu získali práve
vďaka Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku a študijnému programu, ktorý tu vyštudovali. Pedagogickú fakultu vnímam
ako časť svojej identity. Naším cieľom je,
aby sa sme ju tak vnímali všetci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a študenti. Sme jeden tím, ktorý má mať jeden
cieľ! Kreovať fakultu, ktorá bude formovať
a vychovávať mladých ľudí, múdrych učiteľov, zodpovedných sociálnych pracovníkov
a manažérov s kresťanskou hodnotovou
orientáciou.
Teším sa z vášho záujmu a otvorenosti pre
spoluprácu v prospech vášho dobra, našej
pedagogickej fakulty a celej univerzity!
Jednotlivec je limitovaný – tím poskytuje
komplementaritu – je to o nás všetkých,
sme jeden tím!
Sme PF KU v Ružomberku.

Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti v zmysle princípu
kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné
vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí.
Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú
život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku
veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci
stávajú dokonalými.

Vysokoškolské vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity je založené na Európskom systéme prenosu kreditov, ktorý zaručuje kompatibilitu s poprednými vzdelávacími
inštitúciami a umožňuje tak mobilitu študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii.
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity ponúka všetky tri stupne štúdia – Bc., Mgr. a PhD.
Na každom stupni vzdelávania má študent
možnosť vybrať si v rámci študijného programu
predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky
vlastnej katedry i ostatných katedier.
Tak sa môže aktívne podieľať na obsahovej
tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a postupovať individuálnym tempom.

Úspešnosť absolventov PF KU na trhu práce dokladajú štatistiky Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Študijný odbor

Študijný program
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 a
pedagogické vedy

Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii
Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové
Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii
Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové
Pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých
Špeciálna pedagogika
Didaktika hudby
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Mesto*
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
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Štúdium geografie na našej univerzite ponúka popri tradičnej schéme geografického vzdelávania aj početné individuálne možnosti rozvoja vedomostí. Študenti môžu pod
vedením tútorov získať hlbšie vedomosti v oblasti vybraných geologických alebo geomorfologických špecifík,
vlastností jaskynných systémov, environmentálnych
zmien a ich vplyvov, demografických trendov, kvantitatívnych prístupov v geografii, historicko-geografického kontextu, problematiky regionálneho rozvoja a manažmentu
lokalít UNESCO a didakticko-geografických aplikácií. Študenti majú počas štúdia možnosť prehlbovať si poznatky
aj priamo v teréne počas exkurzií a terénnych kurzov
na Slovensku aj v zahraničí.
Absolventi sú pripravení pracovať ako učitelia geografie
na základných a stredných školách. Sú oboznámení s rôznym obsahom geografických disciplín vrátane fyzickej,
humánnej a regionálnej geografie.

Dokážu transformovať vedecké informácie z geografie
na didaktickú úroveň, ktorá je primeraná veku žiakov.
Absolventi majú znalosti z aplikovaných odborov, ktoré
rozširujú ich vedomosti z geografie. Teoretické vedomosti
a praktické zručnosti z konkrétnych geografických odborov umožňujú absolventom uplatniť sa v rôznych komerčných odvetviach vo verejnom alebo súkromnom sektore,
napríklad v štatistickom úrade, v manažmente chránených území, v environmentálnych agentúrach, vládnom
manažmente a v cestovnom ruchu.

Štúdium biológie poskytuje študentom plne akreditované
vzdelanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe učiteľstvo biológie v kombinácii. Má priznané právo
v uvedenom študijnom programe konať rigorózne skúšky
a udeľovať titul PedDr. Katedra je zameraná na rozvoj inovatívnych didaktických a metodických prístupov vo výučbe biologicko-ekologických, ako aj environmentálnych predmetov, ktoré skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces na školách. Výskum sa orientuje na didaktické postupy a metódy
vo výučbe biologicko-ekologických predmetov, v zoológii,
botanike, parazitológii, fyziológii rastlín, aplikovanej chémii,
prírodnému prostrediu, fytoterapii, bioenergii ako aj ďalšie
vedecké smery. Študenti sa počas štúdia môžu zapájať do
projektov, ktoré sa týkajú ekológie kliešťov, monitorovania
vtáctva a otázok životného prostredia.

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rôznych disciplínach biológie, zakomponovať ich do vyučovacieho procesu a je schopný vyučovať predmety svojej špecializácie
na II. stupni ZŠ a SŠ.
Svoje vedomosti z didaktiky biológie a skúsenosti z didaktiky
biologických pokusov dokáže využiť nielen pri realizácii samotnej výučby v triede, ale aj pri praktickej demonštrácii biologických pokusov a v praktických laboratórnych prácach.
Okrem pedagogickej spôsobilosti je absolvent schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu biológie, čo umožňujú jeho primerané poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky biológie. Môže pôsobiť aj ako špecializovaný pracovník v inštitúciách štátnej a verejnej správy
v oblasti monitoringu životného prostredia, ochrany životného prostredia a prírody a v prírodovedných oddeleniach
múzeí.

Katedra chémie sa od svojho vzniku v roku 2004 neustále
kvalitatívne modernizuje z hľadiska personálneho a z hľadiska vedeckopedagogickej infraštruktúry. Pracovisko sa
vedecky zameriava na analytickú chémiu a didaktiku modernej chémie. Dôležitou súčasťou vedeckej infraštruktúry je Laboratórium elektroanalytickej chémie, kde sa
môžu študenti oboznámiť s metódami, ktoré sa vyvinuli
z polarografie za objav, vďaka ktorému bola v roku 1959
udelená československému fyzikálnemu chemikovi Jaroslavovi Heyrovskému Nobelova cena.
Ekologicky významné ťažké kovy (antimón, zinok,
striebro), látky dôležité v potravinách a zubných pastách
(kofeín, fluoridy), ako aj farmaceuticky dôležité organické
látky (penicilín, omeprazol, cetirizín), možno študovať
ekologickými elektrochemickými metódami, zabudovanými v dvoch univerzálnych elektrochemických prístrojoch, ktoré sú súčasťou laboratória.

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo akademických predmetov – chémia
v kombinácii sa môžu počas štúdia zapájať do rôznych
projektov, ktoré sa uskutočňujú na katedre. Svoje vedomosti môžu rozšíriť o bádateľské aktivity, ktoré umožňujú
študentovi efektívne porozumieť prírodným pravidlám,
užitočnosti poznatkov z chémie, ich uplatniteľnosti v reálnom živote a najmä rozvíjať prírodovednú resp. chemickú
gramotnosť.
Absolventi spomínaného nízko nákladového študijného
programu majú veľmi dobrú pozíciu pokračovať v magisterskom štúdiu vo väčších mestách, kde sú životné náklady vyššie, pretože majú primerané vedomosti vo všetkých základných chemických disciplínach. Okrem toho sú
pripravení pracovať ako asistenti učiteľa chémie na základných a stredných školách, prípadne tiež ako školskí
administrátori a metodickí pracovníci v oblasti životného
prostredia a ochrany prírody.

Absolvent je pripravený na prácu učiteľa matematiky v základných a stredných školách. Ním nadobudnuté vedomosti a zručnosti z viacerých matematických disciplín mu
umožňujú uplatniť sa v inštitúciách verejnej správy, vo finančných a poistných ústavoch, no v neposlednom rade
aj v rôznych odvetviach súkromného sektora. Jeho pridanou hodnotou je schopnosť kriticky myslieť a argumentovať, vedieť odhadnúť silné a slabé stránky vecí, realizovať
mentálne experimenty.

Ide o človeka, ktorý nedôveruje lacným a rýchlym riešeniam náročných úloh, zaujíma sa o dianie v spoločnosti,
má chuť na sebe pracovať, teší sa z riešenia problémov,
vie kultivovane prezentovať, je finančne gramotný, hľadí
na javy v prírode i ľudskej spoločnosti s rozumným odstupom, má skúsenosť zo štúdia v zahraničí.

Absolvent študijného programu učiteľstvo informatiky (jednoodborové) je pripravený pracovať ako kvalifikovaný programátor, správca webových stránok a správca počítačových sietí na školách alebo v administratívnej oblasti, ako
kvalifikovaný dizajnér webových a elektronických prezentácií, ako aj študijných a učebných pomôcok. Absolvent magisterského študijného programu je schopný vyučovať informatiku na základných a stredných školách. Dokáže pracovať
aj ako metodológ výučby informatiky a príbuzných predmetov a pôsobiť ako špecializovaný zamestnanec štátnej správy
v oblasti vzdelávania na základných a stredných školách. Získané vedomosti môžu absolventi využiť v startupoch a iných
komerčných sférach.
Absolventi študijného programu učiteľstvo informatiky
(v kombinácii) sú schopní vyučovať predmety podľa svojej
špecializácie na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

Sú schopní tvorivo pracovať v rôznych aplikáciách informačných technológií. Sú oboznámení s obsahom teoretických
a aplikovaných disciplín informatiky.
Absolventi majú primerané vedomosti o výskumných metódach a vývoji didaktiky informatiky. Okrem zvládnutia vyučovacích schopností (plánovanie, implementácia a reflexia
pri výučbe v triede) sú schopní vytvárať metodické materiály
pre výučbu informatiky.

Taliančina je piatym najviac vyučovaným materinským jazykom a cudzím jazykom. Je to jazyk kultúry, umenia, hudby
a jeho znalosť je s ňou neoddeliteľne spojená. Naši študenti
majú možnosť zúčastňovať sa na medzinárodnej mobilite za
účelom štúdia alebo stáží prostredníctvom niekoľkých európskych programov mobility, štipendijných fondov a agentúr pre mobilitu. Absolvent má predpoklady na praktické využitie svojho jazykového vzdelania najmä ako jazykový odborník vo sfére vzdelávania, ako asistent učiteľa a učiteľ na
základnej či strednej škole, ale aj ako prekladateľ, kultúrny
intermediátor pre podnikateľskú sféru, redaktor a korektor
vo vydavateľstvách, v reklamných štúdiách a prekladateľských agentúrach, pracovník v diplomatických službách so
zameraním na kultúrnu sféru, kultúrny intermediátor v medzinárodných inštitúciách, štátnej správe, podnikateľskej
sfére.

Absolvent magisterského štúdia je predovšetkým spôsobilý
byť učiteľom predmetov prislúchajúcim tejto špecializácii,
ale aj pôsobiť v každej sfére spoločenského života, kde sa
vyžaduje znalosť talianskeho jazyka a kultúry.

Katedra cudzích jazykov by rada privítala tých uchádzačov, ktorí chcú študovať ruštinu. Výučbový proces je organizovaný podľa hlavných moderných didaktických trendov a zároveň podľa klasických vzdelávacích princípov.
Zahŕňa hĺbkové štúdie lingvistickej teórie, teórie a histórie ruskej literatúry (a kultúry všeobecne). Radi by sme
privítali nových študentov s rôznymi úrovňami jazykových znalostí, od úplných začiatočníkov („falošných“ začiatočníkov) až po študentov ovládajúcich ruštinu plynule. Značnú časť vyučovania jazykov a literatúry vedú
učitelia – zahraniční lektori.
Tieto študijné programy ponúkajú absolventom európsku
jazykovú úroveň B2.
Absolvent môže pôsobiť ako asistent učiteľa na základnej
či strednej škole, je aj možnosť pôsobenia v cestovnom
ruchu ako sprievodca ruských turistov na Slovensku a slo-

venských turistov v Rusku, ale aj ako interkultúrny mediátor v podnikateľskej sfére, medzinárodných inštitúciách
alebo v štátnej správe, redaktor a korektor vo vydavateľstvách či v reklamných agentúrach, pracovník v diplomatických službách so zameraním na kultúrnu sféru.
Štúdium poskytuje otvorený priestor pre ďalšie možnosti
pracovnej adaptácie ďalšieho odborného štúdia ruského
jazyka a literatúry.

Náboženstvo napriek súčasnej sekularizácii zostáva vážnym prvkom spoločnosti a je neustále prítomné v spoločenskom diskurze. Preto pre pochopenie dnešnej spoločnosti, jej aktuálnych problémov a konfliktov je potrebné
poznať a pochopiť aj náboženstvo v nej prítomné. Na Katedre katechetiky a praktickej teológie odkrývajú poprední odborníci rôzne rozmery kresťanstva v rámci daných tém. Sú autormi mnohých knižných a časopiseckých
vedeckých publikácií, z ktorých študenti môžu čerpať počas svojho štúdia. Študenti tak môžu hlbšie prenikať
do poznania Biblie, dejín kresťanstva, katolíckej teológie,
kresťanskej morálky ale aj do tajov súčasných náboženských prúdov a alternatívnych religiozít. Dôležitým aspektom univerzitného štúdia je aj zažívanie akademického
spoločenstva, ktoré Katedra katechetiky a praktickej teológie ponúka. Katedra každoročne usporadúva vedeckú
študentskú konferenciu, na ktorej študenti (nielen našej
univerzity) môžu prezentovať výsledky svojho výskumu
a štúdia.

Pracovníci katedry sa podieľajú na výskumných projektoch skúmajúcich nové náboženské hnutia, ako aj na príprave a vydávaní prvých teologických komentárov k biblickým knihám na Slovensku.
Pre študentov stredných škôl katedra ponúka prednášky
a workshopy, vďaka ktorým môžu bližšie poznať charakter
štúdia náboženskej výchovy na PF KU.

Absolventi sú schopní učiť hudobnú výchovu na úrovni základného vzdelávania, nižšieho a vyššieho stredoškolského
vzdelávania alebo v mimoškolskom vzdelávaní.

schopní plánovať a organizovať prácu žiakov. Ovládajú možnosti a konkrétne spôsoby použitia súčasných didaktických
techník.

Absolventi môžu pôsobiť aj ako animátori voľného času
alebo ako špecializovaní pracovníci štátnej a verejnej správy
v oblasti vzdelávania a kultúry. Môžu tiež pôsobiť ako učitelia vo svojom odbore s dvoma predmetmi na druhom stupni
základných a stredných škôl. Absolventi majú hlboké znalosti
hudobného umenia. Rozumejú školskej legislatíve a sú

Pracovníci Katedry hudby pre podporu svojej pedagogickej
činnosti organizujú viaceré podujatia – národného i medzinárodného charakteru, ktorých úlohou je angažovať študentov v štúdiu a zveľaďovať predovšetkým ich hudobno-interpretačné zručnosti a schopnosti (napr. každoročná interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká
činnosť; medzinárodná konferencia Ars et educatio; Kurz
pre organistov a kantorov).

Študenti, ktorí sa rozhodnú študovať tento študijný program, si môžu vybrať z troch špecializácií:

Študenti môžu byť taktiež súčasťou vokálnych telies: Schola
Cantorum Rosenbergensis a Univerzitného speváckeho
zboru Benedictus. Ich úlohou je vystupovať na slávnostných
spoločenských a náboženských podujatiach, ale aj reprezentovať univerzitu na domácich a zahraničných koncertoch,
súťažiach a festivaloch.
Absolventi majú možnosť pracovať ako učitelia na základných školách a na základných umeleckých školách – učitelia
hudobných predmetov (organ alebo klavír), učitelia spevu,
ako umelecko-vedeckí pracovníci a ako vedúci pracovníci
umeleckých a kultúrnych inštitúcií.

Absolvent má potrebný rozhľad v oblasti hudobného umenia a v požadovanej miere (určenej povinným repertoárom)
ovláda hru na zvolenom hudobnom nástroji (organe/klavíri)
alebo v sólovom speve a v odbore hudobná výchova, súčasne chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania.
Získa prehľad o historických a súčasných podobách hudobného umenia. Osvojí si celý rad tvorivých postupov a metód
pre interpretáciu hudobného diela a pre didakticky a metodicky správne spôsoby odovzdávania týchto zručností a vedomostí žiakovi.
Vo svojom profile integruje vedomosti a schopnosti do znalostí, vyplývajúcich z absolvovaného študijného programu:
interpersonálne, súvisiace s tímovou prácou, tvorivé a praktické, kritické reflexy.

Absolventi sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní
zamestnanci: učitelia odbornej didaktiky so zameraním
na didaktiku hudobnej výchovy na fakultách pripravujúcich učiteľov pre stredné školy alebo na 2. úroveň ISCED;
výskumní a metodickí pracovníci v didaktike hudobného
vzdelávania pre oddelenia výskumu a vývoja a metodiky;
koncepčného programového pracovníka štátnej správy
v školstve a osvete – profesionálnu prácu so 7. stupňom
vzdelania podľa ISCED.
Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru
a o jeho súčasných pojmoch, princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovo-didaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Taktiež môžu
viesť odborné metodické centrá pre vyučovanie hudobnej
výchovy.

Absolventi môžu vykonávať profesiu inšpektora na školách pre hudobnú výchovu. Môžu viesť tímovú prácu
na príprave učebných osnov, metodických príručiek
a školských učebníc hudobnej výchovy.
Študenti doktorandského štúdia majú možnosť rozvíjať
svoje umelecké schopnosti aj prostredníctvom sólovej či
komornej interpretácie, či aktívnou účasťou v univerzitnom speváckom zbore Benedictus alebo vo vokálnom telese Schola Cantorum Rosenbergensis.

Štúdium výtvarnej výchovy je zamerané do veľkej miery
na interpretáciu prírody a inšpiráciu krajinou, v ktorej sa
fakulta nachádza. Študenti absolvujú mimoatelierové štúdiá vo vybraných lokalitách, ako aj viacsemestrálny prírodný ateliér. K dispozícii je aj jedinečná zbierka CETARTu s etnografickými predmetmi zo zdrojov miestneho ľudového umenia.
Katedra výtvarnej výchovy taktiež organizuje medzinárodné workshopy a výstavy v rámci domácich a zahraničných projektov v spolupráci s partnerskými inštitúciami
z viacerých krajín. (USA, Nemecko, Poľsko, Maďarsko,
Česko).
Cieľom týchto výskumno-umeleckých aktivít je prezentovať nielen bohatstvo umelecko-remeselnej tradície regiónov severného Slovenska, ale aj obrovský diapazón prírodných inšpirácií aplikovateľných v umeleckej tvorbe
a vyučovacom procese.

Absolventi učiteľstva výtvarnej výchovy (jednoodborové)
môžu pracovať ako učitelia na druhom stupni základných
škôl, ako učitelia na základných umeleckých školách, ako
pedagogickí pracovníci mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti, ako pracovníci štátnej správy v konkrétnom
odbore a ako školskí administratívni pracovníci a ako metodickí pracovníci, ale aj ako umelci. Absolventi učiteľstva
výtvarnej výchovy (v kombinácii) sú pripravení pracovať
ako učitelia na základných a stredných školách aj vďaka
druhému predmetu ich kombinovaného štúdia.

Absolventi získali odborné a pedagogické vzdelanie v odbore predmetu telesná výchova. Dokážu pracovať ako
asistenti učiteľa na základných a stredných školách
a ako pedagogickí pracovníci v oblasti voľnočasových
športových aktivít mládeže. V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy môžu byť zamestnaní ako zamestnanci
štátnej a verejnej správy alebo ako administratívni metodici. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú pripravení
pokračovať v štúdiu toho istého alebo príbuzného študijného programu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.
Katedra telesnej výchovy a športu sa v priebehu svojej
existencie zaoberá organizovaním, riadením a rozhodovaním rôznych športových podujatí. Už tradične každoročne
usporadúva stolnotenisový turnaj pre zamestnancov
a študentov KU. (foto) Turistické, lyžiarske a športové
kurzy pre študentov spojené s outodorovými aktivitami
v horskom prostredí veľkej Fatry a v okolí Liptovskej
Mary.

Zamestnanci katedry sa zúčastňujú ako rozhodcovia
na národných a medzinárodných atletických súťažiach
(Európsky pohár družstiev, špecializovaný svetový atletický míting Banskobystrická latka, atletický mítning PTS).
Ďalej kooperujú ako organizátori a rozhodcovia na Behu
olympijského dňa a okresných atletických súťažiach
v rámci Ružomberka. Reprezentanti Slovenska, ktorí úspešne absolvovali štúdium na našej univerzite:
Jozef Kovalík, Michal Pavolka – profesionálni hráči stolného tenisu Slovenskí reprezentanti (TOP 20 SVK) doteraz
hrajúci v nemeckých ligách,
Barbora Bálintová, Mariana Tetemondová – profesionálne hráčky basketbalu, reprezentantky SR, dlhoročné
opory klubu pod Čebraťom,
Mária Mojšová, reprezentanka vo vytrvalostnom aerobiku, akademická vicemajsterka SR.

Absolvent odboru pedagogika má možnosť uplatniť sa
ako vychovávateľ, pedagóg voľného času, asistent učiteľa,
zamestnanec v školskej a administratívnej správe, či v inštitúciách na úrovni svojej kvalifikácie. Bude spôsobilý vykonávať výchovnú, prevýchovnú a resocializačnú prácu
v školských zariadeniach (napr. školský klub detí, centrum
voľného času) a v špeciálnych výchovných zariadeniach
(napr. diagnostické centrá, reedukačné centrá, liečebnovýchovné sanatóriá), v rezorte školstva, v zariadeniach sociálnych služieb, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny,
v rôznych neštátnych, v cirkevných a v neziskových organizáciách. Absolvent dokáže efektívne riešiť problémy výchovného charakteru, vytvárať metodiku a projekty výchovných a vzdelávacích podujatí v školskej, mimoškolskej, i voľnočasovej výchovnej činnosti a organizovať výchovu podľa potrieb a profilácií štátnych, neštátnych, cirkevných, charitatívnych a iných (napr. kultúrno-výchovných) inštitúcií.

Bude vedieť poskytovať aj základné poradenstvo (prvého
kontaktu) rodičom, sociálne znevýhodneným skupinám
obyvateľstva a vykonávať základné profesionálne činnosti
v oblasti výchovy. Bude schopný účinne prispievať k humanizácii, axiologizácii a kreativizácii výchovy, pričom získané vedomosti a zručnosti mu umožnia stať sa aj významnou súčasťou systému prevencie voči negatívnym
sociálno-patologickým javom v oblasti výchovy detí a mládeže (drogové a iné závislosti, delikvencia mládeže a i.).
Katedra pravidelne organizuje rôzne medzinárodné vedecké podujatia, na ktoré pozýva významných odborníkov z oblasti pedagogiky. Taktiež študentom ponúka možnosť absolvovať exkurzie do rôznych výchovno-vzdelávacích zariadení a tak prepájať teoretické poznatky s praxou.
Študent má možnosť absolvovať študijný pobyt, stáž
na zahraničnej univerzite.

Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený tak, aby mohol viesť edukačný proces v predškolských výchovných
zariadeniach a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí
mladšieho školského veku (školské kluby, centrá voľného
času a pod.).
Absolvent ovláda odborný obsah výchovných (hudobná
výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, literárna
a dramatická výchova) a vzdelávacích (slovenský jazyk
a matematika) disciplín.
Absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti
a zručnosti potrebné na získanie úplného magisterského
vzdelania, napr. v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Absolvent doktorandského štúdia je spôsobilý vykonávať
samostatnú, koncepčnú a tvorivú vedecko-výskumnú činnosť, projektovú a vývojovú činnosť v oblasti predškolskej
a elementárnej pedagogiky. Chápe širšie filozofické, socio-kultúrne, pedagogicko-psychologické súvislosti a teoreticko-koncepčné východiská na projektovanie edukačných modelov a ich implementáciu do socializačných
a pedagogických procesov detí/žiakov.
Absolvent dokáže formulovať stratégie a aktívne sa podieľať v ďalšom vzdelávaní učiteľov a pedagogických pracovníkov z daného odboru. Môže zastávať pozíciu špecializovaného odborníka na pedagogicko-metodickom pracovisku v oblasti predprimárneho vzdelávania a primárneho vzdelávania alebo v oblasti pedagogického a výchovného poradenstva

Bakalársky študijný program špeciálna pedagogika je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú spôsobilí k riešeniu rôznych výchovných situácií v pozícii asistenta (pomocníka, podporovateľa). Zároveň sú pripravovaní ako
podpora v súvislosti so zabezpečovaním špeciálnopedagogických a výchovných cieľov pri výchove, vzdelávaní,
ale aj celkovej rehabilitácii ľudí s rôznych znevýhodnením.

Absolvent špeciálnej pedagogiky, 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je primárne pripravený na vykonávanie v oblasti vychovávateľstva pre špeciálne výchovné zariadenia v pozícii vychovávateľa alebo ako asistent, tzn.
podpora triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga, pedagóga v bežnej aj špeciálnej škole. Zároveň v rámci štúdia
sú jeho kompetencie rozšírené aj o požiadavky vyplývajúce z oblasti špeciálnopedagogického poradenstva.

Katedra ponúka študijný program, ktorý do praxe pripravuje učiteľov, asistentov učiteľov materskej školy, vychovávateľov v školských zariadeniach (školské kluby detí,
centrá voľného času).

Tento študijný program je jediným takto zameraným programom v rámci všetkých fakúlt v celej Slovenskej republike a je kreovaný v súlade s filozofiou inkluzívnej edukácie.

Absolventi sú pripravení viesť vzdelávací proces na základných školách (najmä na prvom stupni) a v školských
zariadeniach zameraných na mimoškolské a voľnočasové
aktivity pre deti v predškolskom veku a pre žiakov v ranom školskom veku pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia s dominantným zameraním
na špecifické skupiny rómskych detí a žiakov.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne
znevýhodnených skupín vo vede, výskume a v publikačných aktivitách sa zameriava na riešenie vedeckých a národných projektov zameraných na inkluzívne vzdelávanie
detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Členovia katedry a študenti sa zapájajú do rôznych medzinárodných aktivít a spolupracujú s podobne
zameranými pracoviskami v krajinách Európskej únie
ale aj na Ukrajine.

Absolventi sú schopní integrovať vedecké texty v oblasti
pedagogiky a sú schopní efektívne spolupracovať
pri tvorbe školských projektov a komunitných projektov
týkajúcich sa práce s deťmi a žiakmi.

Absolvent je spôsobilý byť učiteľom na úrovni primárneho
vzdelávania. Keďže je aj absolventom bakalárskeho štúdia
predškolskej a elementárnej pedagogiky, je pripravený vykonávať pedagogickú a riadiacu činnosť v inštitúciách
predškolskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného
veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom.
Absolvent disponuje schopnosťou didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí. Má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Absolvent taktiež získa primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja
v oblasti pedagogiky.

Členovia Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky
ponúkajú študentom viac stretnutí s bežnou praxou
a to vo forme rôznych prezentácií, súťaží a divadiel
pre deti. Študenti majú možnosť a príležitosť si pre deti
prichystať hudobno-pohybové pásmo a tiež krátku
scénku. Majú možnosť si vyskúšať svoju flexibilitu a spontánnosť za prítomnosti učiteľov a aj niektorých rodičov.
Pre študentov sa niekoľkokrát ročne usporadúva diskusia
so spisovateľmi, ktorí sa venujú detskej tvorbe.

Študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých pripravuje pedagogických a odborných zamestnancov – učiteľov, asistentov učiteľov
a pedagógov na špeciálnu výchovnú prácu v špeciálnych
základných školách, praktických školách, odborných školách, špeciálnych a špecializovaných triedach na základných školách pre jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením.
Poznajú etiológiu a symptomatológiu zdravotných postihnutí, porúch a rizík. Teoreticky a prakticky ovládajú diagnostické, výskumné a rehabilitačné metódy, ktoré aplikujú praxi. Absolventi tohto študijného programu
sa môžu zamestnať ako odborní zamestnanci v materských, základných a stredných školách, vo vzdelávacích inštitúciách pre výchovné poradenstvo a prevenciu, v detských integračných centrách, reedukačných centrách,
školských kluboch detí a v detských domovoch.

Príprava študentov je realizovaná s dôrazom na inkluzívne
vzdelávanie a inkluzívnu diagnostiku postihnutých detí
a žiakov v prostredí bežných materských a základných
škôl. Na Katedre špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky sú veda a výskum zamerané na špeciálnu a inkluzívnu edukáciu detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, špeciálnu a inkluzívnu výchovu a vzdelávanie detí
a žiakov sociálne znevýhodnených, špeciálnopedagogické
a inkluzívne prístupy k deťom a žiakom s nadaním, tvorbu
inkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach, inkluzívne prístupy k špeciálnopedagogickej diagnostike detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kvalitu života zdravotne postihnutých
detí a žiakov a pod.

Poslaním študijného programu liečebnej pedagogiky
je príprava odborníkov pre kvalifikované využívanie vedeckých poznatkov v rámci zabezpečovania výchovných
a spoločenských cieľov pri vzdelávaní, rehabilitácii a inklúzii jednotlivcov s postihnutím, znevýhodnením či s narušením. Je samostatným odborným zamestnancom, získa
kompetencie vykonávať prevenciu, liečebnopedagogickú
diagnostiku, liečebnú výchovu, liečebnopedagogické
sprevádzanie, rodinnú terapiu a poradenstvo a taktiež odborno-znaleckú činnosť.
Absolvent je pripravený vykonávať liečebnopedagogickú
činnosť v rezortoch školstva, sociálnych vecí a rodiny,
zdravotníctva, vnútra a spravodlivosti, pôsobiť v oblastiach: prevencie vzniku porúch a možného narušenia psycho-sociálneho zdravia, prevencie druhotných porúch
a komplikácií u rizikových jednotlivcov, orientácie v aktuálnej (výchovnej, zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii
klienta, asistencie pri liečebnopedagogických cvičeniach

a programoch v rámci inklúzie alebo podporných opatrení
na zlepšenie podmienok vývinu a kvality života človeka
v ťažkej životnej situácii, v oblasti konzultačno-poradenskej intervencie smerom k sociálnemu prostrediu klienta
s cieľom zlepšiť jeho životné podmienky a okolnosti vývinu.

Bakalársky študijný program v odbore manažment je zameraný na základné znalosti manažmentu. Vzdelávací proces
prebieha formou prednášok, seminárov a cvičení. Študent
získa vedomosti z makroekonómie a mikroekonómie; podnikovej ekonomiky a podnikového financovania; manažmentu, marketingu a manažérskej informatiky; účtovníctva,
štatistiky a matematiky; národného hospodárstva a medzinárodných vzťahov; podnikania v malých a stredných podnikoch; cudzích jazykov. Absolventi dokážu realizovať individuálne rozhodnutia, riadiť skupiny ľudí, rýchlo sa učia
a osvojujú si odvetvové a sektorové záležitosti, identifikujú
a analyzujú riadiace problémy vo zverenej oblasti. Môžu navrhovať a uskutočňovať praktické riešenia s pozitívnymi
ekonomickými výsledkami. Absolventi študijného programu
manažment si osvoja základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu, získajú základné poznatky z ekonómie
a príbuzných disciplín a osvoja si nevyhnutné právne minimum.

Absolventi sú schopní pracovať ako manažéri na nižšej
alebo strednej úrovni v organizačnej štruktúre, so schopnosťou riešiť ľahšie rozhodovacie problémy.
Katedra manažmentu v rámci projektovej činnosti a expertíz
úzko spolupracuje so samosprávami, univerzitami a s podnikateľskými subjektmi z oblasti cestovného ruchu, výroby,
obchodu a služieb, na ktorých riešení sa zúčastňujú aj študenti.

V tomto študijnom programe študenti získajú vedomosti
z oblastí:
strategického manažmentu a marketingu; finančného manažmentu a finančnej analýzy; ekonómie, politiky a služieb
cestovného ruchu; manažérskej komunikácie v cestovnom
ruchu; medzinárodného podnikania; cudzích jazykov.
Absolventi môžu pracovať na všetkých úrovniach manažérskych pozícií, väčšinou na najvyšších alebo strategických
úrovniach, bez ohľadu na veľkosť organizácie a charakter jej
produktov.
Pre toto širšie zameranie sú preto vhodné pracovné pozície
vychádzajúce z Národnej sústavy povolaní: projektový manažér, riadiaci pracovník pre stratégiu, špecialista riadenia
zmien, špecialista riadenia rizík, finančný kontrolór a ďalšie
funkčné špecializácie, ako napr. výrobný manažér, manažér
obchodu, personálny manažér, manažér marketingu a pod.

Študenti si počas štúdia môžu vybrať z nasledujúcich
špecializácií:

Štúdium na Katedre sociálnej práce zabezpečujú skúsení
vyučujúci a odborníci z praxe. Významnú časť štúdia tvorí
odborná prax, počas ktorej sa študenti zapoja do odborných činností v sociálnych inštitúciách a získajú tak zručnosti cenné pre zamestnávateľov. Súčasťou štúdia sú
aj bezplatné tréningy sociálno-psychologických zručností
orientované na kompetencie študentov (sebapoznanie,
komunikácia, empatia, asertivita, práca so skupinou, poradenstvo, supervízia). Absolventi môžu pracovať ako sociálni pracovníci v zdravotníctve, v oblasti vzdelávania
a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež
ako sociálni pracovníci v súkromných a náboženských organizáciách, ktoré poskytujú sociálne služby, ako manažéri vo všetkých organizáciách poskytujúcich sociálne
služby, ako zamestnanci, ktorí usmerňujú a podporujú

profesionálny rozvoj nových a začínajúcich pracovníkov,
ale aj ako výskumní pracovníci a analytici v inštitúciách zameraných na sociálne problémy na miestnej, regionálnej
a centrálnej úrovni (detské domovy, domovy dôchodcov,
väzenia, reedukačné domy, krízové centrá, nemocnice
pre dlhodobých pacientov, hospice), ale aj v medzinárodných inštitúciách (UNICEF, UNHCR atď.). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu podieľať na vedeckom výskume a riešení problémov v oblasti sociálnej práce a jej
teórie.
Študenti na magisterskom stupni štúdia môžu študovať
v študijnom programe sociálna práca alebo si vybrať
jednu z nasledujúcich špecializácií:

Pedagogická fakulta KU prostredníctvom Centra zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických a odborných
zamestnancov škôl a školských zariadení a pre ďalšie cieľové skupiny študujúcich v SR. V systéme kontinuálneho
vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
ponúka kurzy:
Vzdelávacie programy pre vykonanie prvej a druhej
atestácie
Edukačné prípravy pedagogického a odborného zamestnanca
Kreditové vzdelávacie programy
Inovatívne matematické vzdelávanie na I. stupni ZŠ/na SŠ;
Nové trendy v hudobnej edukácii; Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania – Pastelková fyzika; Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na II. stupni
ZŠ/na SŠ; Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

Vzdelávacie programy zamerané na funkčné a funkčné
inovačné vzdelávanie
Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov;
Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich
činností pedagogických a odborných zamestnancov.

Pedagogická fakulta KU realizuje vzdelávacie aktivity aj
pre absolventov vysokých škôl neučiteľských študijných
odborov a učiteľov základných a stredných škôl:
Doplňujúce pedagogické štúdium:
štvorsemestrálne štúdium pre absolventov VŠ neučiteľských študijných odborov pre získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov.
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
Štvorsemestrálne štúdium pre učiteľov základných
a stredných škôl, absolventov VŠ učiteľského resp. pedagogického smeru pre získanie rozšírenej spôsobilosti
na vyučovanie v špeciálnych školách.

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet:
učiteľstvo geografie, učiteľstvo biológie, učiteľstvo informatiky, učiteľstvo matematiky, učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry, učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo výtvarnej výchovy.

nové

Priestory Pedagogickej fakulty KU na Hrabovskej ceste
v Ružomberku spĺňajú súčasné požiadavky na materiálno-technické vybavenie.

Novozrekonštruované učebne sú vybavené dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami a ozvučovacou technikou.
Výučba učiteľstva chémie prebieha aj v nových laboratóriách, výučba informatiky v laboratóriách optokomunikačných systémov a umelej inteligencie. Pre študentov je k dispozícii wifi sieť Eduroam v celej budove a počítače na chodbách s prístupom na internet.

POHYBOVÉ ŠTÚDIO

Prestávky môžu študenti tráviť v priestoroch spoločenského centra PF KU vybaveného pohodlným sedením, kde
sú k dispozícii kaviareň, predajňa potravín a kníhkupectvo.

Ubytovanie študentov Pedagogickej fakulty KU je zabezpečené v študentských domovoch Katolíckej univerzity
v Ružomberku aj u ďalších poskytovateľov, všetky zariadenia sa nachádzajú v Ružomberku. Univerzita garantuje
miesto na internáte pre každého študenta prvého ročníka,
ktorý oň požiada.

Študenti sa môžu výhodne stravovať v jedálni pri spoločenskom centre na PF KU, kde majú na výber z viacerých
druhov obedov, minútkovej reštaurácie a večerí, jedlo
môžu dostať aj v balenej forme a konzumovať neskôr. Zároveň v rámci stravovacieho systému majú možnosti obedového menu a večere v hoteli Áčko pri Pedagogickej fakulte.

Študenti, pedagógovia a zamestnanci PF KU majú možnosť zúčastniť sa zahraničnej mobility za účelom štúdia
alebo stáže cez viaceré európske mobilitné programy, štipendijné fondy a mobilitné agentúry:

Referát pre zahraničné vzťahy a public relations zabezpečuje pre prichádzajúcich a odchádzajúcich pedagógov,
študentov a zamestnancov kompletný servis pre ich pobyty v rámci mobilít. Takisto pripravuje, organizuje a zabezpečuje komunikáciu a programy PF KU v Ružomberku
určené stredným a základným školám vrátane propagácie
fakulty doma aj v zahraničí. V súčasnosti sa medzinárodná
spolupráca našej fakulty orientuje do Ázie.
Študenti našej fakulty majú možnosť študovať v medzinárodnom študijnom programe Erasmus Mundus Joint
Master Degrees – Sociálna práca s deťmi a mládežou.

Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov a študentky PF KU je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne,
športové i turistické vyžitie, organizuje výlety a exkurzie
po Slovensku aj do zahraničia. Pedagogická fakulta KU
každoročne organizuje Reprezentačný ples PF KU, ktorý sa
teší obľube zamestnancov a študentov a ktorý patrí medzi
vrcholy plesovej sezóny. Študenti môžu navštevovať moderované filmové večery, využívať posilňovňu a areáli univerzity či zúčastňovať sa tréningov a poradenstva v oblasti
osobného rozvoja či uplatnenia sa na trhu práce v Poradenskom centre KU.

Taktiež môžu svoj talent zmysluplne využiť v univerzitnom
speváckom zbore Benedictus, vo vokálnom telese Schola
Cantorum Rosenbergensis alebo v študentskom tanečnom ľudovom súbore Čebrať.

Súbor bol založený v roku 2016. Vznikol z iniciatívy študentov, ktorí prišli na KU a mali túžbu spoločne tráviť čas
prezentovaním nášho ľudového dedičstva, ktoré si na univerzitu priniesli z rôznych kútov Slovenska. Súbor je pomenovaný podľa jedného z vrchov Veľkej Fatry, ktorý sa
týči nad mestom Ružomberok.

Študenti spoločne tvoria ľudové vystúpenia a prezentujú
nielen piesne, ale aj tance. Táto voľnočasová aktivita,
ktorá je dobrovoľná, spája ľudí a prezentuje Katolícku univerzitu po umeleckej stránke.

Študentský divadelný súbor je priestorom na realizáciu
študentov, ktorí takýmto spôsobom chceli ukázať svoj talent a tiež kultúrne obohatiť našu univerzitu. V rámci členstva divadelného súboru sa vystriedalo mnoho študentov.
Každý rok niekto skončí štúdium a niekto nový nastúpi
na jeho miesto.

Všetkým študentom, či už súčasným alebo minulým, ktorí
pôsobili v divadelnom súbore, patrí veľká vďaka a obdiv,
pretože takáto činnosť je veľmi časovo náročná. Najväčšou odmenou je pre divadelníkov potlesk a vedomie,
že môžu divákovi sprostredkovať umelecký zážitok.

Svojim študentom a absolventom chce Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovať komplexné poradenstvo,
pomoc a podporu v rôznych životných situáciách. Preto
odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové
poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje
a sprostredkováva sociálne i právne poradenstvo.

Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom
pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov
s deťmi.

WEB

Detská univerzita (DU) je projekt zameraný pre žiakov základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov a jeho cieľom je
ponúknuť deťom vhodnú alternatívu na trávenie voľného
prázdninového času. Organizáciu aktivity má pod patronátom Pedagogická fakulta, ale do samotnej realizácie sa
aktívne zapája aj Filozofická fakulta a Fakulta zdravotníctva. Prvý ročník podujatia, v ktorom sa spája vzdelanie,
veda a umenie, sa uskutočnil v roku 2008 a odvtedy sa
naň každý rok teší približne sto malých študentov z rôznych kútov Slovenska. Program trvá zvyčajne jeden pracovný týždeň počas školských prázdnin a tvoria ho
workshopy a prednášky z odborov, ktoré má univerzita
aj v svojom oficiálnom portfóliu študijných programov.
K dispozícii sú tvorivé aktivity z informatiky, matematiky,
zdravotníctva, žurnalistiky, psychológie, cudzích jazykov,
náboženstva, sociálnej práce a pod. Vzhľadom na charakter univerzity je v ponuke aj duchovný program. Tradičnou súčasťou je slávnostná imatrikulácia a v závere detská konferencia so slávnostnou promóciou.

Všetky aktivity zohľadňujú vekové špecifiká detí, na ich
príprave a organizácii sa podieľajú študenti aj pedagógovia, ktorí sa snažia jednotlivé témy priblížiť netradičnou
a pútavou formou. Plnohodnotnou súčasťou programu
sú aj divadelné predstavenia rôznych umeleckých telies
z celého Slovenska, koncerty gospelovej i vážnej hudby,
exkurzie a výlety do okolia, aj návštevy zaujímavých hostí.
Keďže Katolícka univerzita sa prezentuje ako vedecko-pedagogická inštitúcia a ponúka aj množstvo pedagogických
odborov, je pre ňu každoročná realizácia DU zmysluplným projektom. Jej popularita iste prispieva k budovaniu
dobrého mena Katolíckej univerzity, a aj keď sa zdá,
že žiaci základných škôl sú ešte veľmi vzdialení plánovaniu svojho vysokoškolského zamerania, v niektorých prípadoch sa už z nedospelých nadšených študentov DU
stali dospelí ľudia, ktorí si ako svoju domovskú univerzitu
vybrali tú našu.

Web:
www.pf.ku.sk
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