ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
У КОШИЦЯХ КАТОЛИЦЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
В РУЖОМБЕРКУ ПРОПОНУЄ

МИ ЗМАГАЄМОСЯ, ТВОРИМО
ТА ЖИВЕМО КУЛЬТУРНО

КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У РУЖОМБЕРКУ

ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ У КОШИЦЯХ

Можливість навчатися на всіх навчальних
програмах на наступних формах навчання:
• денній
• заочній або
• комбінованій
Просто відповідай наступним вимогам
до кандидата:
• успішне закінчення середньої школи
• задовільний стан здоров’я
• виконання умов процедури вступу
Ти отримаєш академічні звання:
• бакалавр (Bc.)
• магістр (Mgr.)
• доктор філософії (PhD.)

УЧІТЬСЯ НА ТЕОЛОГІЧНОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ В КОШИЦЯХ
ТИ БУДЕШ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ
У ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ
І СОЦІАЛЬНИХ НАУК ЧЕРЕЗ
• високий професійний рівень педагогів
з гуманітарних і соціальних наук
• сучасну систему університетської освіти
• інноваційні мультимедійні аудиторії
• цікаві кваліфікаційні курси під час навчання
• закордонні програми обміну
• можливості отримання вигідних
і надзвичайних стипендій
• різні культурні, релігійні та наукові заходи
• їдальню з власною кухнею в будівлі
університету
• факультетську бібліотеку з можливістю
міжбібліотечних і міжнародних
обмінів книгами
• визначні досягнення університету й нагороди

ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Главна, 89, 041 21 Кошиці
тел. +421 55 68 36 100, dekanat.tf@ku.sk
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однодисциплінарні
та дводисциплінарні навчальні програми
педагогічних, гуманітарних і соціальних наук.
Педагогічні
Викладання релігійної освіти
Викладання філософії . Викладання етичної освіти
Соціальні
Соціальна філософія . Соціальна робота
Теологічні
Католицька теологія . Сімейна освіта

ЯК ТИ ЗАСТОСУЄШ
ВИВЧЕНЕ НА ТЕОЛОГІЧНОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ КУ?
Якщо тобі цікаво дізнатися і вирішувати проблеми
в соціальній сфері, і ти хочеш знати, як працює соціальна система в Словаччині й інших країнах, і маєш
сильну внутрішню потребу допомогти іншим, вивчай програму

Якщо ти маєш відношення до релігії й теології,
ти можеш вибрати для вивчення програму

сімейна освіта.
Ти будеш працювати як професіонал, який зможе
проводити дошлюбні та сімейні навчання.

соціальна робота.
Ти навчишся орієнтуватися в соціальній політиці,
цивільному праві й отримаєш професійні знання
з соціології та управління людськими ресурсами.
Ти використаєш ці знання, якщо захочеш працювати як державний службовець, наприклад працівник
уряду, самоврядування, або захочеш працювати
в третьому секторі, медичних соціальних закладах, або в освітніх чи інших установах, що надають
соціальні послуги.

Крім того, ти можеш вивчати також

викладання релігійної освіти,
етики чи філософії.
Ти отримаєш не тільки багато знань із цих наук,
але й можливість викладати ці предмети в початкових і середніх школах. Ти вивчатимеш як педагогіку, так і психологію, і дізнаєшся, як навчати учнів
освітніх і академічних дисциплін привабливим та
ефективним способом.
Щорічно, як студент, ти зможеш брати участь в обмінах за програмами «Ceepus» або «Erasmus».
Ти відвідаєш різні країни Європейського Союзу та
дізнаєшся про їхню освітню систему.
На факультеті є бібліотека з кабінетом, комп’ютером і великим вибором журналів і книг.

Але якщо тебе більше цікавить наука й теорія, ніж
практика, вивчай програму

Але якщо ти хочеш стати священиком або вивчати
теологію як науку, ти можеш вибрати програму

соціальна філософія.

католицька теологія.

Ти отримаєш глибокі знання в галузі соціології,
філософії, політології й інших наук. Отримані знання
та широкий огляд дадуть тобі змогу вирішувати наукові та соціальні проблеми, ти будеш готовий створювати й реалізовувати різні культурні, політичні
та соціологічні проекти.

Ти матимеш можливість отримати глибокі знання
з теологічних дисциплін, таких як біблійні дослідження, літургія, мораль, історія церкви, догматика,
церковне право, але ти також глибоко вивчиш інші
філософські дисципліни, такі як етика та психологія.
Але якщо ти не хочеш бути римо-католицьким священиком, ти можеш податися до різних церковних
благодійних організацій або працювати спеціалістом із теології в наукових, медійних або інших
суспільних інститутах.

www.tf.ku.sk

У будівлі університету ви знайдете їдальню з власною кухнею, атріум для дружніх зустрічей, а також
церковні приміщення, щоб мати можливість для
духовного умиротворення.

