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ŠTUDUJTE NA  
TEOLOGICKEJ FAKULTE 

V KOŠICIACH

Jednoodborové aj dvojodborové študijné programy  
učiteľských, humanitných a sociálnych vied.

Učiteľské
Učiteľstvo náboženskej výchovy

Učiteľstvo filozofie  .  Učiteľstvo etickej výchovy

Sociálne
Sociálna filozofia  .  Sociálna práca

Teologické
Katolícka teológia  .  Náuka o rodine

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA V KOŠICIACH

PRI ŠTÚDIU HUMANITNÝCH 
A SOCIÁLNYCH VIED  
ŤA MÔŽE ZAUJAŤ
• vysoká odborná úroveň pedagógov  

v humanitných a sociálnych vedách
• moderný školský vzdelávací systém
• inovatívne multimediálne učebne
• zaujímavé kvalifikačné kurzy počas štúdia
• zahraničné výmenné pobyty
• možnosti získania prospechových  

a mimoriadnych štipendií
• rôzne kultúrne, náboženské a vedecké aktivity
• jedáleň s vlastnou kuchyňou v objekte školy
• fakultná knižnica s možnosťou 

medziknižničných a medzinárodných výpožičiek
• významné úspechy školy a ocenenia

TF KU V KOŠICIACH 
PONÚKA

Príležitosť študovať vo všetkých študijných 
programoch formou štúdia:
• dennou
• dištančnou alebo 
• kombinovanou

Stačí splniť požiadavky na uchádzača:
• úspešné absolvovanie maturity
• zdravotná spôsobilosť
• splnenie podmienok prijímacieho konania

Získaš akademické tituly:
• bakalár (Bc.)
• magister (Mgr.)
• doktor (PhD.)

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Hlavná 89, 041 21 Košice

+421 55 68 36 100, dekanat.tf@ku.sk 

www.tf.ku.sk

SÚŤAŽÍME, VZDELÁVAME SA  
A ŽIJEME KULTÚRNE



AKO VYUŽIJEŠ  
ŠTÚDIUM NA TEOLOGICKEJ 
FAKULTE KU?

Ak máš záujem spoznávať a riešiť problémy v sociál-
nej sfére a chceš vedieť ako funguje sociálny systém 
na Slovensku aj v iných krajinách a máš silnú vnútor-
nú potrebu pomáhať iným, študuj program 

sociálna práca.
Naučíš sa orientovať v sociálnej politike, civilnom 
práve a získaš odborné vedomosti zo sociológie 
a manažmentu ľudských zdrojov. Tieto poznatky 
využiješ ak sa chceš uplatniť ako  pracovník štát-
nej správy, samosprávy alebo sa chceš zamestnať 
v rámci tretieho sektora, v zdravotníckych sociálnych 
zariadeniach alebo v školskej oblasti či iných inštitú-
ciách poskytujúcich sociálne služby.

Ak ťa však zaujíma veda a teória viac ako prax,  
študuj odbor

sociálna filozofia.
Získaš hlboké poznatky z odboru sociológie, filozofie 
a politológie a iných vied z odboru. Získané vedomos-
ti a široký prehľad ti umožni realizovať sa pri riešení 
vedeckých a spoločenských problémov, budeš pri-
pravený tvoriť a realizovať rôzne projekty  z oblasti 
kultúry, politiky a sociológie.

Okrem toho môžeš študovať aj 

učiteľstvo náboženskej výchovy etiky 
alebo filozofie.

Naučíš sa nie len veľa poznatkov z týchto vied, ale 
získaš aj spôsobilosť vyučovať tieto predmety na 
základnej aj strednej škole. Budeš študovať peda-
gogiku aj psychológiu a naučíš sa ako atraktívne 
a efektívne vyučovať žiakov výchovno-vzdelávacie 
a akademické predmety.

Každý rok sa môžeš ako študent zúčastniť výmen-
ných pobytov cez agentúry Ceepus alebo Erazmus. 
Navštíviš rôzne krajiny Európskej únie a spoznáš ich 
vzdelávací systém.

K dispozícii máš fakultnú knižnicu so študovňou, 
počítačom a veľkým výberom časopisov a kníh 
v prezenčnej forme.

V objekte školy nájdeš jedáleň s vlastnou kuchy-
ňou, átrium na priateľské stretnutia, ale aj sakrálne 
priestory na možnosť duchovného stíšenia.

Ak máš vzťah k náboženstvu a teológii môžeš si vy-
brať študijný odbor 

náuka o rodine.
Uplatníš sa ako profesionál, ktorý vie realizovať 
predmanželské a rodinné prípravy. A ako odborník 
v otázkach rodiny, môžeš poskytovať pomoc rodi-
nám v rôznych rodinných a pastoračných centrách 
alebo cirkevných inštitúciách.

Ak sa však chceš stať kňazom alebo študovať teoló-
giu ako vedu, môžeš si vybrať odbor 

katolícka teológia.
Máš možnosť nadobudnúť hlboké poznatky z teo-
logických vedných disciplín ako je biblikum, liturgia, 
morálka, cirkevné dejiny, dogmatika, cirkevné právo, 
ale spoznáš do hĺbky aj iné filozofické disciplíny ako 
etiku a psychológiu. Ale ak nechceš byť rímskokato-
líckym kňazom, môžeš sa uplatniť v rôznych cirkev-
ných charitatívnych organizáciách alebo ako odbor-
ník na teológiu vo vedeckých, mediálnych alebo iných 
spoločenských inštitúciách.

www.tf.ku.sk


