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Prijímacie konanie pre akademický rok 2019/2020 

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium:  do 10. júna 2019 

(rozhoduje dátum poštovej pečiatky) 

Adresa:  Teologická fakulta KU  

Hlavná 89  

041 21 Košice  

e-mail:  studijne.tf@ku.sk

I. DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje pre akademický rok 2019/2020 

prijímacie konanie v týchto doktorandských študijných programoch:  

Forma štúdia  Titul     Roky 

Študijný odbor katolícka teológia 

❖ Katolícka teológia denná/externá  ThLic., PhD.    3/4 

Študijný odbor sociálna práca 

❖ Charitatívna a misijná práca  denná/externá PhD.     3/4  

II. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Predpokladaný termín prijímacieho konania: 25. júna 2019, 8.30 hod. 

Miesto konania prijímacích pohovorov: budova TF, Hlavná 89, Košice 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € 

Banka: Štátna pokladnica  

Názov účtu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice  

Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0008 5755  

Informácia pre prijímateľa: „Poplatok za PK doktorandské“  

Variabilný symbol: 1510501   

Konštantný symbol: 0308  

Ročné školné pri externej forme štúdia na ak. rok 2019/2020: 500 €  
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 Prihlášku je potrebné vyplniť na tlačive ŠEVT pre doktorandské štúdium – tretí stupeň. 

(Možnosť stiahnutia prihlášky tu: http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-

doktorandske-–-treti-stupen/ )  

Povinné prílohy k prihláške na TF KU: 

• vysokoškolský diplom* z magisterského stupňa štúdia (notárom overená kópia);

prípadne vyššieho stupňa štúdia, ak také je (napr. rigorózna skúška, licenciátska

skúška - notárom overené kópie)

• dodatok k diplomu* z magisterského stupňa štúdia, resp. výpis výsledkov štúdia

(notárom overená kópia)

• vysvedčenie o štátnej skúške*, ktoré je prílohou k vysokoškolskému diplomu

(notárom overená kópia)

* Absolvent Teologickej fakulty KU priloží fotokópie bez overenia. Absolvent inej fakulty KU

predloží fotokópie a originály dokladov k nahliadnutiu. Absolvent inej vysokej školy predloží

notársky overené kópie dokladov. V prípade vzdelania získaného v zahraničí je potrebné doložiť

rozhodnutie o uznaní vzdelania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

• vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis, v závere treba vlastnými

slovami uviesť čestné vyhlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (priložiť doklad k prihláške,

napr. vytlačené potvrdenie z internetbankingu); poplatok za prijímacie konanie sa

nevracia

• zoznam publikačnej činnosti, resp. inej odbornej alebo umeleckej činnosti (ak také

je)

• pre ŠP Katolícka teológia: odporúčanie ordinára (pre klerikov a rehoľníkov) alebo

farára (pre laikov); má obsahovať svedectvo o spôsobilosti, o jeho kresťanskom

živote: stav, prijímanie sviatostí, rodinný život a pod.; ak farár uchádzača nepozná,

uchádzač priloží vyjadrenie od toho kňaza, ktorý ho pozná.

➢ Do prihlášky je nutné uviesť aj tému dizertačnej práce a školiteľa.

➢ K prihláške priložte projekt dizertačnej práce v rozsahu 3-4 strán

➢ K prihláške uveďte, z ktorých dvoch ponúkaných cudzích jazykov chcete robiť

prijímaciu skúšku (viď Prijímacie konanie).

http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-–-treti-stupen/
http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-–-treti-stupen/
http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-%E2%80%93-treti-stupen/
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III. ŠPECIÁLNE INFORMÁCIE

❖ Študijný program Katolícka teológia

Katolícka teológia je doktorandský študijný program v odbore katolícka teológia zameraný na 

vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti jednotlivých špecializácií katolíckej 

teológie. Predmetom štúdia je hlbšie prenikanie do kresťanského zjavenia a toho, čo je s ním 

spojené, systematické vysvetľovanie právd kresťanského zjavenia, zvažovanie nových otázok s 

nimi spojených a ich predkladanie ľuďom žijúcim v rôznych kultúrach. Cieľom štúdia je príprava 

študentov na samostatné vedecké bádanie v špecializáciách spirituálna teológia, systematická 

teológia, dogmatická teológia, kánonické právo, pastorálna teológia, morálna teológia, 

porovnávacia teológia, ekumenická teológia, fundamentálna teológia, biblická teológia, svetové 

a slovenské cirkevné dejiny, liturgika, katechetika a kresťanská pedagogika, kresťanská filozofia 

pre pestovanie a rozvíjanie vlastných teologických disciplín a príprava na plnenie vysoko 

špecializovaných služieb v cirkevnom spoločenstve a v občianskej spoločnosti (pastoračné centrá, 

charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných 

školách, riadiaci pracovníci, súdy, členovia farských rád, duchovné redakcie v masmédiách, 

možnosť pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia v príslušnej špecializácii). 

Absolventi získavajú odbornú pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov Slovenskej republiky a 

kánonického práva Katolíckej cirkvi.  

Štúdium prebieha v dvoch cykloch (stupňoch): licenciát (ThLic.) a doktorát (PhD.). 

Prvý stupeň sa nazýva „špecializácia” (cyclus specialisationis) a uzatvára sa akademickým 

titulom „licenciát teológie” (licentiatus sacrae theologiae, v skratke „ThLic.”). Dennou formou 

trvá zvyčajne dva roky (štyri semestre) a externou formou tri roky. V tomto stupni sa preberajú 

špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia 

na získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní (porov. čl. 40b a čl. 72b Sap. Chr.). Počas 

štúdia doktorand absolvuje študijný program, ktorý zahŕňa semináre a skúšky z povinných 

predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových (voliteľných) predmetov.  

Po absolvovaní predpísaných seminárov a skúšok doktorand predloží licenciátsku prácu (rozsah 

100 strán) ako dôkaz svojej spôsobilosti vo vedeckej práci. Na záver štúdia doktorand vykoná 

štátnu skúšku z oblasti katolíckej teológie podľa povahy vlastnej špecializácie a obhajobu 

licenciátnej práce, ktorými má preukázať svoju spôsobilosť vo vedeckom bádaní. Po úspešne 

vykonanej štátnej skúške a obhajobe práce sa doktorandovi udelí akademický titul „licenciát 

teológie” („ThLic.”). Po dosiahnutí licenciátu doktorand môže pokračovať v doktorandskom 

štúdiu druhým stupňom.  

Druhý stupeň doktorandského štúdia trvá dennou formou zvyčajne jeden rok a externou formou 

dva roky. V tomto čase sa doktorand venuje najmä písaniu dizertačnej práce. Túto dizertačnú 

prácu s rozsahom 200 strán, vypracovanú pod vedením školiteľa, musí doktorand obhájiť na 

verejnej rozprave. Odporúča sa, aby doktorand pokračoval v rozvíjaní tej špecializácie, ktorej sa 

venoval počas licenciátu. Po úspešnej obhajobe musí byť aspoň časť práce publikovaná a v 

stanovenom počte exemplárov odovzdaná na študijnom oddelení TF. Exemplár každej 

uverejnenej vedeckej práce (dizertácie) sa zasiela Kongregácii pre katolícku výchovu.  
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Na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce sa vyžaduje vykonanie dizertačnej skúšky, ktorou 

doktorand musí preukázať osobitnú odbornosť v disciplíne, ktorá je predmetom jeho dizertačnej 

práce. Obhajobou dizertačnej práce doktorand preukazuje schopnosť a pripravenosť na 

samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti katolíckej teológie. Absolventom doktorandského 

štúdia sa udeľuje akademický titul doktor („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.”).  

❖ Študijný program Charitatívna a misijná práca

Charitatívna a misijná práca je doktorandský študijný program v odbore sociálna práca. 

Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu v sociálnej 

práci so zameraním na problémy súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami ako je 

chudoba, nezamestnanosť a pod., súvisiace s kvalitou života a prevenciou sociálno-patologických 

javov. Tento študijný odbor je zameraný nielen na rozšírenie poznatkov založených na súčasnom 

stave poznania, ale najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom 

vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti.    

Cieľom je výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe 

štátnej sociálnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní činností s 

dopadom na administratívu, legislatívu s možným dopadom na kvalitu života.  

Absolvent doktorandského štúdia sociálnej práce na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku má ovládať vedecké metódy a techniky vedeckého výskumu v oblasti vied o 

spoločnosti a človeku. Je schopný riešiť problémy v rámci v špecializácii Charitatívna a misijná 

práca, ktorou sa vyznačuje činnosť cirkevných a neziskových organizácií:  

▪ Výskumných projektov;

▪ Špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej terapie, ako i supervízie;

▪ Sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro i mikrosociálnych problémov napr.

v rozvoji regiónov, aktívnej politiky zamestnanosti a pod.;

▪ Usmerňovania a koordinácie sociálnych projektov a programov.

Absolvent doktorandského stupňa teoreticky ovláda všetky činnosti, ktoré vykonávajú sociálni 

pracovníci, je schopný zorganizovať operačný prieskum, má potrebné vedomosti a zručnosti, aby 

mohol vzdelávať na univerzitách v oblasti sociálnej práce. Absolvent má teoretické vedomosti a 

odbornú prípravu pre vedeckú činnosť a zároveň už preukázal, že ovláda činnosti spojené s 

rozvojom teórie a metodológie sociálnej práce s vyučovaním na vysokých školách.  

Spoločné študijné podmienky: 

Študijná časť študijného programu doktoranda pozostáva najmä z aktívnej účasti na 

prednáškach, účasti na seminároch a z individuálneho štúdia odbornej literatúry zameranej na 

obsah dizertačnej práce. Prednášky a semináre sa spravidla končia skúškou. Individuálne 

štúdium odbornej literatúry sa môže rozčleniť do etáp, ktoré uzatvára školiteľ udelením určeného 

počtu kreditov.   
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V rámci vedeckej časti štúdia doktorand rieši vedecko-výskumné úlohy a projekty v oblasti 

teológie/sociálnej práce (v závislosti od študijného odboru). Ťažisko vzdelávacieho procesu v 

teoretickej rovine spočíva v individuálnej práci. Vo svojej výskumnej práci je schopný aplikovať 

pojmy, princípy, štandardy a procedúry vedeckého výskumu a vývoja. Uvedené vedomosti 

dokáže vhodne aplikovať do svojej činnosti. To predpokladá  veľmi dobrý prehľad doktoranda v 

odbornej literatúre.   

Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce a udelením akademického titulu 

doktor („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.”).  

III. PODMIENKY PRIJATIA A PRIJÍMACIE KONANIE

Podmienky prijatia: 

➢ Poštou, príp. osobne doručená prihláška so všetkými potrebnými prílohami

➢ Ukončené štúdium magisterského stupňa v odbore doktorandského štúdia

➢ Úspešné absolvovanie prijímacieho konania

Prijímacie konanie 

Prijímacia skúška prebehne ústnou a písomnou formou.  

Obsahom písomnej prijímacej skúšky je preverenie základných vedomostí 

magisterského štúdia v danom odbore vo forme testu a skúška z dvoch svetových 

jazykov. Skúška z jazykov bude pozostávať z napísania stručného zdôvodnenia 

rozhodnutia pre doktorandské štúdium v prvom zvolenom cudzom jazyku a opisného 

prekladu predloženého článku z druhého zvoleného jazyka do slovenčiny.  

Možnosť výberu z týchto cudzích jazykov: 

➢ anglický jazyk

➢ nemecký jazyk

➢ francúzsky jazyk

➢ španielsky jazyk

➢ taliansky jazyk

➢ ruský jazyk

Obsahom ústnej prijímacej skúšky je predstavenie rámcového projektu dizertačnej práce, 

ktorú si uchádzač zvolil. Uchádzač predkladá písomný návrh na rozpracovanie vybratej 

témy dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, 

predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce  
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Spôsob vyhodnocovania: 

Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 60 bodov: 

vedomostný test – 30 bodov, kompozícia v cudzom jazyku – 5 bodov, preklad z cudzieho 

jazyka – 5 bodov, projekt dizertačnej práce – 20 bodov. 

Pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je potrebné získať minimálne 30 bodov. 

Výber uchádzačov na štúdium sa vykonáva na základe umiestnenia v kvalifikačnom 

rebríčku, zostavenom na základe výsledkov z prijímacej skúšky.  

Plánovaný počet prijatých uchádzačov doktorandského štúdia:  

PROGRAM DENNÁ FORMA EXTERNÁ FORMA 

Katolícka teológia 1 4 

Charitatívna a misijná 

práca  
1 2 

Schválené v Akademickom senáte Teologickej fakulty KU dňa 21. júna 2018. 

Zodpovedné osoby za administráciu doktorandských štúdií na fakulte:  

SLLic. Andrej Krivda, PhD.  

prodekan pre vedu a výskum  

andrej.krivda@ku.sk, 055/6836 143 

študijné oddelenie: 

studijne.tf@ku.sk, 055/6836 122 

IV. Vypísané témy prác

Uchádzači o doktorandské štúdium sú povinní vybrať si jednu tému a školiteľa a uviesť 

ich do prihlášky.  

Zoznam tém uverejňuje fakulta spolu s informáciami o prijímacom konaní. Uchádzač si 

môže zvoliť aj inú tému. V takom prípade sa dohodne s niektorým zo školiteľov 

uvedených v zozname a následne podá žiadosť dekanovi fakulty o schválenie témy 

dizertačnej práce podpísanú vybraným školiteľom. Bez uvedenia témy práce a školiteľa 

nebude uchádzač prijatý (porov. § 54, ods. 5 zákona 131/2002 Z. z.).   

Odporúča sa vopred kontaktovať príslušného školiteľa a konzultovať s ním predkladaný 

projekt dizertačnej práce. 


