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DEVÄŤ
DÔVODOV, 

PREČO
ŠTUDOVAŤ 
NA PF KU



Vysoká 
kvalita 

vyučovacieho 
procesu

Podľa posledného hodnotenia ARRA sa PF KU umiestnila v celoslovenskom 
porovnaní pedagogických fakúlt na prvom mieste v kategórii Vzdelávanie.

1.



Štúdium
v malých 

skupinách

2.

Výhodou štúdia na PF KU je zážitok zo štúdia v malých skupinách.
Keďže fakulta prijíma menšie počty uchádzačov, cvičenia a semináre 
prebiehajú v malých skupinách, v ktorých je intenzívnejšia skupinová 
dynamika a viac príležitostí pre spätnú väzbu.



Pri výbere štúdia učiteľstva nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami 
(napr. matematika-chémia). Pri výbere štúdia si môžete slobodne vybrať 
svoju želanú kombináciu (napríklad informatika – ruský jazyk, matematika –
taliansky jazyk).

Sloboda vo 
výbere 

študijných 
kombinácií3.



Realizátorom voľnočasových aktivít je Univerzitné pastoračné centrum, 
ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež 
organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia. Poskytuje 
duchovné sprevádzanie, kapláni centra slávia sväté omše.

Spoločenstvo 
a komunita

4.



Vyučovanie prebieha v špičkových priestoroch. Študentom sú k dispozícii 
moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké 
ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej 
univerzitnej knižnici.

Výborné 
priestorové 
a technické 

zázemie

5.



Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane v  zrekonštruovaných 
alebo nových študentských domovoch. 

Garantované 
ubytovanie 
na internáte

6.



Rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených 
lúk.  Liptov je slovenskou turistickou destináciou č. 1 v zime aj v lete.
Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných 
mestách.

Štúdium v 
najatraktívne
jšom regióne 

Slovenska 
(Liptov)
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Pripravujeme pre vás možnosť študovať vo viacerých spoločných medzinárodných programoch ako napr.
European Joint Master in Social Work with Children and Youth (Európsky spoločný magister sociálnej práce
s deťmi a mládežou), ktorý spoločne poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského
vzdelávania. Študenti prijatí na štúdium sa môžu vzdelávať okrem Katolíckej univerzity v Ružomberku aj
na partnerských vysokých školách, a to Mykolas Romeris University vo Vilniuse v Litve, Riga Stradins University
v Lotyšsku a na Lisbon University Institute v Portugalsku. Budú tak študentmi všetkých partnerských škôl.
V prípade úspešného absolvovania programu získajú diplomy od štyroch univerzít. Obdobný študijný program
pripravujeme v odboroch hudobné umenie a výtvarná výchova s Univerzitou Hradec Králové, Česká republika.

Možnosť 
študovať 

na
medzinárodných 

študijných 
programoch 
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Kvalitné zabezpečenie dištančnej výučby počas mimoriadnych situácií ako je teraz Covid 19

Kvalitné
dištančné 

vzdelávanie
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Pracoviská 
fakulty



Ružomberok



Inštitút 
Juraja 
Páleša 

v Levoči



Inštitút 
Štefana 
Nahálku

v Poprade



ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY
NA PF KU



Učiteľstvo
akademických

predmetov

o Učiteľstvo biológie
o Učiteľstvo chémie
o Učiteľstvo geografie
o Učiteľstvo matematiky
o Učiteľstvo informatiky
o Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
o Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
o Učiteľstvo telesnej výchovy



o Učiteľstvo náboženskej výchovy
o Učiteľstvo výtvarnej výchovy
o Učiteľstvo hudobnej výchovy
o Učiteľstvo hudobného umenia

Učiteľstvo
umelecko-

výchovných 
a výchovných

predmetov



Pedagogika
a 

PEP

o Pedagogika
o Predškolská a elementárna pedagogika
o Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie



Sociálna
práca

o Sociálna práca



o Predškolská a elementárna pedagogika 
sociálne znevýhodnených skupín

o Špeciálna pedagogika a pedagogika 
mentálne postihnutých

o Liečebná pedagogika

Inštitút
Juraja Páleša

v Levoči



o Manažment
o Ekonomika a manažment podniku

Inštitút
Štefana Nahálku

v Poprade



o Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
o Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
o Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
o Učiteľstvo histórie 
o Učiteľstvo filozofie 

Možnosť štúdia 
učiteľských študijných 
programov v kombinácii 
s ponukou Filozofickej 
fakulty KU

Medzifakultné
štúdium



Podmienky
prijatia

na štúdium

o Motivačný pohovor
o Talentové skúšky: 

o hudobná výchova
o hudobné umenie
o výtvarná výchova
o telesná výchova



ARRA 2015

Atraktivita
štúdia

2. miesto v SR



ŠTUDENTSKÉ
MOBILITY

A 
MEDZINÁRODNÁ

SPOLUPRÁCA



o Svetovej federácie katolíckych univerzít (IFCU) 
o Fédération des Universités catholiques

Européennes (FUCE)
o Medzinárodnej asociácie katolíckych 

vzdelávacích inštitúcií (ACISE)

Pedagogická 
fakulta je 
členom:



o USA
o Veľká Británia
o Španielsko
o Taliansko
o Nemecko
o Rakúsko
o Poľsko
o Maďarsko

o Severné Írsko
o Portugalsko
o Dánsko
o Holandsko
o Chorvátsko
o Lotyšsko
o Nórsko 
o Bulharsko

o Belgicko
o Francúzsko
o Turecko
o Rusko
o Litva
o Ukrajina
o Česká 

republika

Zazmluvnené krajiny
PF KU





MATERIÁLNE 
VYBAVENIE

FAKULTY



Aula
Jána Pavla II.



Učebne



Laboratóriá



Ateliéry



Spoločenské
centrum



Multifunkčné
ihrisko



Oddychová
zóna



o Víťaz Národnej ceny 
kariérového poradenstva

o Komunitné a skupinové 
aktivity

o Kariérové poradenstvo
o Sociálne poradenstvo
o Psychologické poradenstvo
o Podpora študentov so 

špecifickými potrebami
o Podpora študentov-rodičov 

s deťmi
o Špeciálna študovňa

Poradenské
centrum



Tešíme
sa na Vás

www.pf.ku.sk
facebook.com/pfkurk
twitter.com/FECU_Rk


