
 

 

 

 

Teologická fakulta 

v Košiciach 
 

 

 

Ponuka študijných 

programov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolícka univerzita 

v Ružomberku 

Teologická fakulta v Košiciach 

Hlavná 89 

041 21 Košice 

tel. +421556836111 

 

 

 

 

 

UČITEĽSTVO–Bc., Mgr. 
 

 Učiteľstvo náboženskej výchovy v 

kombinácii aj jednoodborové 

 

 Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii 

 

 Učiteľstvo filozofie v kombinácii 

•  

• CHARAKTERISTIKA 

•  

• Študent nadobudne vedomosti z oblasti 

pedagogiky, psychológie a profilujúcich 

predmetovzameriava sa na prípravu 

pedagógov pre školskú prax. 

 

PROFIL ABSOLVENTA ABSOLVENT 

•  

• Absolvent je kompetentný vyučovať (podľa 

zvolenej kombinácie) náboženskú výchovu, 

etickú výchovu a v rámci filozofie občiansku 

výchovu a náuku o spoločnostiovláda súčasné 

pedagogické modely a didaktické trendy. Vie 

sa orientovať v školskej legislatíve, v 

školských predpisoch a dokumentochdokáže 

projektovať výučbu zvolených predmetov a 

vytvoriť súbor aktivít na dosiahnutie 

požadovaných cieľov s využitím vhodných 

edukačných stratégií. 

 



KATOLÍCKA TEOLÓGIA–
Mgr., PhD. 

Katolícka teológia je jednoodborový študijný 

program, ktorý napomáha k hlbšiemu 

prenikaniu do duchovného života. 

CHARAKTERISTIKA 

Študent nadobudnevedomosti z oblasti filozofie, 

teológie, psychológie, etiky, cirkevných dejín, 

cirkevného práva. 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent dokáže nadobudnuté poznatky 

využívať v praxi a diskutovať o nich v Cirkvi i 

mimo nej. Je schopný posudzovať spoločenské 

javy z pohľadu katolíckeho učenia. Absolvent 

sa môže uplatniť v cirkevných, sociálnych 

a charitatívnych organizáciách. Bohoslovci sa 

po kňazskej vysviacke uplatnia ako 

rímskokatolícki kňazi. 

 

 

NÁUKA O RODINE 
– Bc., Mgr., PhD. 

Náuka o rodine je jednoodborový študijný 

program, ktorý pripravuje profesionálov pre 

formovanie rodín ako základných buniek 

spoločnosti a Cirkvi. 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Študent nadobudnevedomosti z oblasti teológie, 

psychológie, rodinného práva, bioetiky.  

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolventdokáže vytvoriť a viesť 

predmanželské a rodinné prípravy, je schopný 

poskytovať manželské a rodinné poradenstvo i 

sociálnu pomoc rodinám. Absolvent sa 

môžeuplatniť v rodinných a pastoračných 

centrách, cirkevných inštitúciách, treťom 

sektore a školách. 

 

SOCIÁLNA FILOZOFIA 

– Bc., Mgr. 

Sociálna filozofia je jednoodborový študijný 

program, ktorý sa zameriava sa na jednotlivé 

časti filozofie ako špecifickú oblasť ľudské ho 

poznania. 

CHARAKTERISTIKA 

Študent nadobudnevedomosti z oblasti filozofie, 

sociológie, politológie. 

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent dokáže riešiť vedecké a spoločenské 

problémy, je pripravený na tvorbu a realizáciu 

projektov v oblasti kultúry, politiky a sociálnej 

oblasti. Absolvent sa môže uplatniť v sociálnej, 

politickej a kultúrnej oblasti. 

 

SOCIÁLNA PRÁCA 

– Bc., Mgr., PhD. 

Sociálna práca je jednoodborový študijný 

program, ktorý reaguje na spoločenskú potrebu 

tretieho milénia vyrovnať zaostávanie Slovenska 

za vyspelými krajinami západnej Európy v 

sociálnej sfére. 

CHARAKTERISTIKA 

Študent nadobudnevedomosti z oblasti sociálnej 

práce, sociológie, sociálnej politiky, civilného 

práva, manažmentu ľudských zdrojov.  

PROFIL ABSOLVENTA 

Absolventdokáže identifikovať a riešiť sociálne 

problémy, je schopný efektívne používať 

metódy a techniky sociálnej práce. Absolvent sa 

orientuje v typoch poskytovaných sociálnych 

služieb. Absolvent sa môžeuplatniťv sociálnej 

oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy a 

tretieho sektora, zdravotníckej a školskej 

oblasti. 

 

 

 

 

 

 


