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Štatút TF KU

I. článok
Povaha a cieľ fakulty
§1
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len "fakulta") bola založená
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zriaďovacou listinou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku vydanou dňa l. júla 2003 a dekrétom
Kongregácie pre katolícku výchovu.
Fakulta je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len "univerzita"). Právnym
základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Z hľadiska kánonického práva sa táto fakulta riadi apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II.
Sapientia Christiana (ďalej len "Sap. Chr."), vydanou dňa 15. apríla 1979, a "Ordinationes" Kongregácie
pre katolícku výchovu z 29. apríla 1979, ktoré sú priložené k samotnej Konštitúcii, a normami Kódexu
kanonického práva (kán. 815 - 820 CIC).
§2
Fakulta sa usiluje svojou vlastnou vedeckou metódou dôkladne chápať katolícku náuku, ktorú s
najväčšou starostlivosťou čerpá z Božieho zjavenia, a systematicky ju vysvetľovať. Tak isto horlivo hľadá
riešenie ľudských problémov vo svetle toho istého zjavenia (porov. Sap. Chr. čl. 66).
Osobitnou úlohou fakulty je starať sa o vedeckú a teologickú formáciu tých, ktorí smerujú ku
kňazstvu, alebo sa pripravujú na špeciálne cirkevné služby (porov. Sap. Chr. čl. 74 § l).
§3
Fakulta uskutočňuje vedecko-teologický výskum a poskytuje vysokoškolské magisterské a
doktorandské vzdelávanie v oblasti katolíckej teológie a magisterské vzdelávanie v odbore učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov. V súlade s kán. 817 CIC fakulta udeľuje akademické stupne, ktoré
majú v Cirkvi kánonické účinky.
II. článok
Veľký kancelár fakulty
§4
Veľkým kancelárom fakulty je košický ordinár. Fakulta podľa kánonického práva podlieha
veľkému kancelárovi. V tomto zmysle, k právam a povinnostiam veľkého kancelára patrí:
a) ustavične podporovať fakultu a napomáhať jej vedecký rozvoj,
b) dbať na to, aby sa dôsledne zachovávala katolícka náuka, cirkevné cítenie a disciplína a aby sa verne
plnili ustanovenia a predpisy Svätej stolice,
c) podporovať súdržnosť medzi všetkými členmi akademickej obce,
d) vetovať v odôvodnených prípadoch rozhodnutie ktorejkoľvek akademickej autority fakulty,
e) menovať dekana fakulty na základe návrhu akademického senátu fakulty, po schválení Kongregácie
pre katolícku výchovu
f) predkladať Kongregácii pre katolícku výchovu meno toho, ktorý bol navrhnutý za dekana, a žiadať
preňho potvrdenie Kongregácie pre katolícku výchovu, ako i mená tých učiteľov, pre ktorých sa žiada
vyhlásenie "niet námietky" - "nihil obstat ";
g) prijať vyznanie viery od dekana,
h) udeľovať alebo odnímať učiteľom "kánonickú misiu" alebo "veniam docendi" (porov. Ordinationes, čl.
8, 5)
i) oznamovať Kongregácii pre katolícku výchovu dôležitejšie udalosti a každý tretí rok jej predkladať
dôkladnú správu o akademickom, morálnom a ekonomickom stave fakulty.
III. článok
Orgány akademickej samosprávy fakulty
§5
Orgány akademickej samosprávy fakulty sú 1 :
a) akademický senát,
b) dekan,
c) vedecká rada,
d) disciplinárna komisia pre študentov (ďalej len "disciplinárna komisia").
1

§ 24 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o
vysokých školách").
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IV. článok
Akademická obec fakulty
§6
Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva členov
akademického senátu fakulty.
Akademickú obec fakulty tvoria 2 vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a odborní
pracovníci 3 zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný
pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty), ďalej študenti zapísaní na študijných
programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty), dekan a prodekani.
V. článok
Akademický senát fakulty
§7
Akademický senát fakulty (ďalej len "senát") je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty.
Má 12 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. 4
Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. 5
Funkčné obdobie členov akademického senátu je štvorročné a ukončenie členstva v
akademickom senáte upravuje zákon. 6
Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník fakulty a rektor univerzity majú právo
zúčastňovať sa a vyjadrovať sa na zasadaní akademického senátu s poradným hlasom. 7
§8
Akademický senát je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Ak
rokovací poriadok neurčuje inak, na schválenie rozhodnutia akademického senátu je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
§9
Voľby do akademického senátu zabezpečuje volebná komisia, zvolená akademickým senátom.
Jej členovia nemôžu byť v týchto voľbách volení do akademického senátu. Voľby sa uskutočňujú tajným
a priamym hlasovaním a riadia sa Zásadami volieb do akademického senátu, schválenými akademickým
senátom. Do akademického senátu sú kandidáti zvolení v poradí určenom výsledkami volieb. Kandidáti
umiestnení na ďalších miestach sa stavajú náhradníkmi.
§ 10
Prvé zasadanie akademického senátu zvoláva predseda volebnej komisie. Na tomto zasadaní sa
volí tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov predsedníctvo, ktoré pozostáva z predsedu a
dvoch podpredsedov. Predsedom akademického senátu je zástupca zamestnaneckej časti akademického
senátu, jedným z podpredsedov je zástupca študentskej časti akademického senátu.
Predsedníctvo zastupuje akademický senát medzi jeho zasadaniami, pripravuje program
zasadania a zvoláva ho. V spolupráci s vedením fakulty zabezpečuje materiály, potrebné pre zasadanie
akademického senátu.
Predsedníctvo akademického senátu sa podľa potreby schádza na samostatných zasadaniach.
Zasadania akademického senátu a pôsobnosť predsedníctva akademického senátu sa riadia
rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje akademický senát. Zasadanie akademického senátu fakulty sú
verejné.
§11
Členovia akademického senátu zodpovedajú za svoju činnosť tej časti akademickej obce, ktorá
ich zvolila, a môžu byť nadpolovičnou väčšinou tejto časti akademickej obce odvolaní.
Každý člen akademického senátu má na zasadaní akademického senátu právo:
a) predkladať návrhy na rokovanie akademického senátu a hlasovať o nich,
b) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, patriacim do oblasti právomoci akademického senátu,
c) klásť otázky akademickým funkcionárom a žiadať od nich vysvetlenie vo veciach, patriacich do ich
právomoci.
2

§ 25 ods. 2 zákona o vysokých školách.
Čl. 12 ods. l a 2 Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len KU).
4
§ 26 ods. l zákona o vysokých školách.
5
§ 26 ods. 2 zákona o vysokých školách.
6
§ 26 ods. 4 zákona o vysokých školách.
7
§ 26 ods. 5 a 6 zákona o vysokých školách.
3
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§12
Pôsobnosť akademického senátu upravuje zákon. 8
Akademický senát najmä:
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty; štatút fakulty, študijný poriadok fakulty
a disciplinárny poriadok fakulty podliehajú schváleniu Akademického senátu Katolíckej univerzity,
b) volí kandidáta na funkciu dekana, prípadne predkladá návrh na jeho odvolanie,
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty,
d) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými
prostriedkami fakulty,
e) po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má
uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
f) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov, uskutočňovaných fakultou,
predložené dekanom,
g) prerokúva zriaďovanie, zlučovanie, rozdeľovanie a zrušovanie pracovísk a účelových zariadení
fakulty,
h) volí zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl,
i) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne
prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty.
VI. článok
Dekan. prodekan
§ 13
Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Postavenie a
pôsobnosť dekana upravuje zákon. 9
Funkčné obdobie dekana a prodekana je štvorročné. Rovnakú akademickú funkciu možno
vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Dekan má byť potvrdený Kongregáciou pre
katolícku výchovu (Sap. Chr. čl. 18).
§14
Práva a povinnosti dekana sú najmä:
a) riadiť fakultu, zastupovať ju a konať v jej mene, napomáhať a usmerňovať jej rozvoj,
b) starať sa, aby sa plnili ustanovenia vyšších autorít,
c) menovať a odvolávať prodekanov po schválení akademickým senátom,
d) menovať a odvolávať po schválení akademickým senátom členov vedeckej rady; zvolávať ju a
predsedať jej,
e) prijímať a vylučovať študentov,
i) informovať veľkého kancelára o živote fakulty,
g) predkladať návrhy na schválenie študijného programu, ktoré sa uskutočňujú na fakulte, akademickému
senátu,
h) posielať každý rok Kongregácii pre katolícku výchovu v Ríme štatistické údaje týkajúce sa počtu
a zaradenia učiteľov, počtu študentov, nákupu nových kníh a objednaných vedeckých časopisov počas
uplynulého roku.
§ 15
Dekan fakulty za svoju činnosť zodpovedá rektorovi univerzity a akademickému senátu v
rozsahu zákona 10 . Vo všetkých ostatných oblastiach fakulta podlieha Apoštolskej stolici reprezentovanej
veľkým kancelárom.
§ 16
Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. 11 Pôsobnosť prodekanov špecifikuje
organizačný poriadok.

8

§ 27 zákona o vysokých školách
§ 28 zákona o vysokých školách
10
§ 28 zákona o vysokých školách.
11
§ 28 ods. 6 zákona o vysokých školách.
9
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VII. článok
Vedecká rada fakulty
§ 17
Členov vedeckej rady fakulty (ďalej len "vedecká rada") vymenúva a odvoláva dekan po
schválení senátom fakulty. 12
Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.
Členmi vedeckej rady sú:
a) veľký kancelár,
b) dekan fakulty,
c) prodekani fakulty,
d) vedúci katedier,
e) ďalší učitelia, vedeckí pracovníci fakulty a ďalší významní odborníci.
Predsedom vedeckej rady je dekan.
Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady vymenuje dekan z osôb,
ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity. 13
§ 18
Pôsobnosť vedeckej rady ustanovuje zákon. 14 Vedecká rada najmä:
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty, vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom univerzity,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy,
c) prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy a
schvaľuje školiteľov doktorandského štúdia,
e) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity kritériá na habilitácie docentov a kritériá na
vymenovanie profesorov,
i) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku,
g) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy na vymenovanie profesorov,
h) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a
docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na fakulte,
i) schvaľuje návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich docentov,
j) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich
profesorov,
k) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží dekan.
Podrobnosti o spôsobe rokovania si vedecká rada ustanoví v rokovacom poriadku.
§ 19
Na návrh vedeckej rady fakulty môže univerzita udeliť domácim aj zahraničným osobnostiam za
vedecké alebo kultúrne alebo iné zásluhy nadobudnuté pri rozvíjaní cirkevných vied titul "doctor honoris
causa" (skratka "Dr. h. C.,,) 15 .
Tento titul možno udeliť iba so súhlasom veľkého kancelára a po prijatí vyhlásenia "nihil obstat"
od Svätej stolice.
VIII. článok
Učitelia
§20
Stálymi učiteľmi fakulty "stabiles" sú zvyčajne habilitovaní docenti a profesori a učitelia
s kánonickým doktorátom na ustanovený pracovný čas.
Dočasnými učiteľmi "non stabiles" sú zvyčajne odborní asistenti, asistenti, lektori, hosťujúci
profesori a hosťujúci docenti.
Všetci učitelia ktoréhokoľvek stupňa a odboru sa musia vyznačovať bezúhonnosťou života,
úplnosťou a čistotou náuky a usilovnosťou v práci, a tak účinne spĺňať vlastný cieľ fakulty (porov. Sap.
Chr. čl. 26 § l).
Prednášajúci náuku o viere a mravoch musia po zložení vyznania viery prijať od veľkého
kancelára poslanie "misionem canonicam ", lebo neučia z vlastného podnetu, ale na základe poslania,
12

§ 29 ods. 1 zákona o vysokých školách.
§ 29 ods. 2 a 3 zákona o vysokých školách.
14
§ 30 zákona o vysokých školách.
15
§ 12 ods. l písm. m) zákona o vysokých školách.
13
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ktoré prijali od Cirkvi. Ostatní učitelia musia prijať od veľkého kancelára povolenie učiť" veniam
docendi" (porov. Sap. Chr. čl. 27 § 1).
Prednášajúci náuku o viere a mravoch si musia uvedomovať, že túto úlohu treba plniť v súlade s
autentickým učiteľským úradom Cirkvi, predovšetkým s Rímskym pápežom.
Stáli učitelia fakulty musia zložiť vyznanie viery spôsobom stanoveným Katolíckou cirkvou.
§ 21
Od stálych učiteľov - "stabiles docentes" sa vyžaduje:
a) aby mal primeranú kvalifikáciu (profesor, docent, akademický titul "doktor"), mimoriadne ak doktorát
nie je kánonický, aspoň kánonický akademický titul "licenciát" (porov. čl. 17. Ordinationes),
b) aby osvedčil svoju spôsobilosť na vedeckú činnosť konkrétnymi dôkazmi, najmä uverejnenými
dielami,
c) aby preukázal svoju pedagogickú spôsobilosť vyučovať,
d) aby mal od Svätej stolice vyhlásenie "niet námietky" - "nihi/ obstat ".
§ 22
Dočasní učitelia "non stabi/es" na fakulte musia spÍňať tie isté podmienky ako stáli učitelia
(porov. Sap. Chr. čl. 25 § 2). Učitelia na inštitútoch majú mať minimálne kánonický licenciát (porov. Sap.
Chr. čl. 50 § 1).
§ 23
Veľký kancelár môže učiteľovi z doktrinálnych alebo disciplinárnych dôvodov odňať kánonickú
misiu (missionem canonicam) alebo povolenie učiť (veniam docendi). (Porov. Ordinationes čl. 22).
Problém týkajúci sa doktrinálnej alebo disciplinárnej oblasti je potrebné najskôr riešiť medzi
dekanom a učiteľom. Ak sa nevyrieši, má byť problém primeranou formou predložený pred kompetentnú
komisiu vymenovanú dekanom tak, aby sa prvé preskúmanie vykonalo na pôde samotnej fakulty. Ak to
nestačí, vec treba predniesť veľkému kancelárovi, ktorý so skúsenými pracovníkmi z fakulty alebo
svojimi spolupracovníkmi pouvažuje nad vecou, aby urobil vhodné opatrenia. V každom prípade zostáva
právo obrátiť sa na Svätú stolicu, aby spor definitívne vyriešila, pričom učiteľovi je vždy daná možnosť
vysvetliť a brániť svoju záležitosť (Porov. Ordinationes čl. 22, § 2).
Vo vážnych a naliehavých prípadoch však pre dobro študentov veľký kancelár učiteľa na určitý
čas suspenduje, kým sa neuzavrie riadny proces.
Ak veľký kancelár odníme kánonickú misiu (missionem canonicam) alebo povolenie učiť
(veniam docendi) ktorémukoľvek učiteľovi, učiteľ stráca povolenie učiť. Z tohto dôvodu s ním
kompetentná autorita rozviaže pracovný pomer v súlade s občianskym právom.
IX. článok
Vedecký pracovníci
§ 24
Na fakulte môžu pôsobiť aj vedeckí pracovníci, ktorí môžu vykonávať aj pedagogickú činnosť,
pričom sa na nich plne vzťahujú predpisy § 20 tohto štatútu.
X. článok
Študenti
§25
Na Teologickej fakulte môžu študovať všetci - klerici i laici, ktorí sa preukázali zákonitým
osvedčením, mravným životom a predchádzajúcimi štúdiami ako spôsobilí na prijatie na fakultu.
Osvedčenie o mravnom živote pre klerikov dáva vlastný ordinár; pre laikov miestny duchovný, pre
rehoľníkov vlastný predstavený (porov. čl. 24, § l Ordinationes).
Fakulta uskutočňuje magisterský študijný program, spájajúci prvý a druhý stupeň
vysokoškolského vzdelávania, a doktorandský študijný program, ktorý je tretím stupňom
vysokoškolského vzdelávania 16 . Študijný program 17 je ukončený štátnou skúškou, ktorá je zároveň aj
cirkevnou skúškou.
Od uchádzačov na magisterské štúdium sa vyžaduje absolvovanie strednej školy, ukončenej
maturitou. Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na fakulte určuje čl. XIII § 36 a § 37 tohto
štatútu. 18
16

§ 2 ods. 5 a § 22 ods. l zákona o vysokých školách.
§ 51 a § 63 zákona o vysokých školách.
18
§ 56 a 57 zákona o vysokých školách.
17
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Práva a povinnosti študentov vymedzuje § 70 a 71 zákona o vysokých školách. Práva študentov
sa môžu uplatňovať, ak nie sú v rozpore s charakterom a cieľmi univerzity a Teologickej fakulty,
štatútom Katolíckej univerzity a týmto štatútom.
§ 26
Za osobitne príkladné plnenie študijných alebo občianskych povinnosti môže študentovi udeliť
dekan alebo na návrh dekana rektor univerzity alebo rektor univerzity z vlastného podnetu akademickú
pochvalu.
§27
Študent, ktorý sa previní 19 , môže byť potrestaný:
a) pokarhaním,
b) podmienečným vylúčením zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude
podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčením zo štúdia.
Disciplinárne opatrenie študentom ukladá dekan. 20
Takto potrestaný študent sa môže odvolať k veľkému kancelárovi a rektorovi univerzity 21 .
§28
Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium; študent, ktorému
bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium 22 .
Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia 23 alebo odo dňa prerušenia štúdia 24 .
XI. článok
Ostatní zamestnanci
§29
Pracovníci, ktorí zabezpečujú prevádzku fakulty, sú v pracovnoprávnom pomere s fakultou. Ich
organizačné začlenenie upravuje organizačný poriadok fakulty, ktorý na návrh dekana schvaľuje senát 25 .
XII. článok
Štúdium na fakulte
§30
Študijné programy na fakulte sa riadia podľa apoštolskej konštitúcie Sapientia Christiana. (Sap.
Chr. čl. 66-71). Všetky študijné programy realizované na fakulte treba predkladať na schválenie
Kongregácii pre katolícku výchovu v Ríme.
§ 31
Študijný program magisterského štúdia na fakulte, cyklus filozoficko-teologického štúdia v
odbore katolícka teológia, trvá šesť rokov (dvanásť semestrov). Je určený pre študentov denného štúdia kandidátov kňazstva a laikov.
Vysokoškolské magisterské štúdium pre laikov trvá päť rokov (desať semestrov) externou
formou a pripravuje ich na špeciálne cirkevné úlohy a na učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov náboženskej výchovy a etickej výchovy.
Akademický titul "magister" sa priznáva tým, ktorí riadne ukončili magisterský študijný
program. 26
Akademický titul „magister“ zodpovedá akademickému stupňu Baccalaureus in Sacra
Theologia, ktorý sa udeľuje na pápežských univerzitách.
Šesťročné denné štúdium obsahuje nasledujúce predmety (disciplíny):
A) Hlavné povinné predmety:
a) filozofické predmety potrebné na štúdium teológie:
19

§ 72 ods. l zákona o vysokých školách.
§ 72 ods. 4 zákona o vysokých školách.
21
§ 72 ods. 6 zákona o vysokých školách.
22
§ 69 ods. 1 zákona o vysokých školách.
23
§ 65 ods. 1 a § 66 zákona o vysokých školách.
24
§ 64 ods. 1 zákona o vysokých školách.
25
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
26
§ 51 a § 53 zákona o vysokých školách.
20
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- všeobecný, základný úvod do filozofie,
- logika, kritika, psychológia, ontológia, kozmológia, antropológia, teodicea, etika, všeobecné dejiny
filozofie,
b) teológia základná, základné otázky ekumenizmu, nekresťanských náboženstiev a ateizmu,
c) teológia dogmatická,
d) teológia morálna a špirituálna,
e) teológia pastorálna,
t) liturgika,
g) Sväté písmo: úvod a exegéza Starého a Nového zákona,
h) cirkevné dejiny, patrológia, archeológia,
i) kánonické právo,
j) homiletika a rétorika.
B) Pomocné povinné predmety:
a) dejiny umenia a ochrana cirkevných pamiatok,
b) hebrejčina a biblická gréčtina,
c) latinčina,
d) sociálna náuka Cirkvi,
e) katechetika,
t) pedagogika,
g) pastorálna psychológia,
h) pastorálna medicína,
i) ekumenizmus.
Na fakulte sa prednášajú aj iné, nepovinné predmety, uvedené v študijnom programe fakulty,
ktorý stanovuje rozsah a umiestnenie všetkých predmetov v rámci štúdia na fakulte. 27
Na prehĺbenie a doplnenie študijného bádania slúžia:
a) vedecké semináre a praktické cvičenia v hlavných povinných disciplínach;
b) príležitostné prednášky učiteľov a iných odborníkov.
Študenti sú povinní navštevovať prednášky a cvičenia, na ktoré sa zapísali.
§32
Rozsah a štruktúru päťročného magisterského študijného programu schvaľuje senát na návrh
dekana po prerokovaní vo vedeckej rade. 28
Pre laikov sú zriadené dva študijné programy 29 :
a) katolícka teológia
b) učiteľstvo akademických predmetov: náboženská výchova - etická výchova.
Päťročné vysokoškolské štúdium pre laikov je určené predovšetkým na získanie kvalifikácie pre
vyučovanie náboženskej a etickej výchovy na základných a stredných školách, pre trvalý diakonát a pre
pastoračnú službu vo farnosti.
§33
Podrobnosti o magisterskom študijnom programe na fakulte upravuje Študijný poriadok fakulty,
ktorý je vnútorným predpisom fakulty. 30
XIII. článok
Doktorandské štúdium
§34
Po zavŕšení magisterského štúdia v študijnom odbore katolícka teológia môže nadväzne
nasledovať doktorandské štúdium, zamerané na dosiahnutie akademických titulov v oblasti katolíckej
teológie. Absolventi päťročného vysokoškolského štúdia musia pred pokračovaním v doktorandskom
štúdiu vykonať skúšky určené študijným programom.
Tento druh štúdia sa zameriava na prípravu odborníkov v jednotlivých teologických disciplínach.
§35
Odporúčanie na prijatie uchádzača na toto štúdium predkladá učiteľ', ktorý vedie príslušný odbor
štúdia, na posúdenie vedeckej rade. Vyžaduje sa najmä:
27

§ 51 zákona o vysokých školách.
§ 27 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách.
29
§ 2 ods. 5 a 7 zákona o vysokých školách.
30
§ 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách.
28
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a) spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu,
b) výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných predmetov),
c) aktívna znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov.
d) súhlas vlastného ordinára.
§36
Doktorandské štúdium má dva stupne.
Prvý stupeň, ktorý trvá dennou formou zvyčajne dva roky (štyri semestre) a externou formou tri
roky, sa nazýva "špecializácia" (cyclus specialisationis) a uzatvára sa akademickým titulom "licenciát
teológie" Licentiatus Sacrae Theologiae (v skratke "ThLic.").
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. 40 b a
čl. 72 b Sap. Chr.).
Počas štúdia doktorand absolvuje študijný program, ktorý zahŕňa semináre a skúšky z povinných
predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových (voliteľných) predmetov. 31 Študijný program
po prerokovaní vedeckou radou fakulty schvaľuje akademický senát fakulty.
Po absolvovaní predpísaných seminárov a skúšok doktorand predloží licenciátsku prácu (rozsah
aspoň 100 strán) na tému schválenú vedeckou radou fakulty ako dôkaz svojej spôsobilosti vo vedeckej
práci.
Na záver štúdia doktorand vykoná štátnu skúšku z oblasti katolíckej teológie podľa povahy
vlastnej špecializácie a obhajobu licenciátskej práce, ktorými má preukázať svoju spôsobilosť v
teologicko-vedeckom bádaní.
Po úspešne vykonanej štátnej skúške a obhajobe práce a po vyznaní viery pred veľkým
kancelárom alebo pred vlastným ordinárom sa doktorandovi udelí akademický titul "licenciát teológie" Licenciatus Sacrae Theologiae (v skratke "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 písaniu dizertačnej práce.
Túto dizertačnú prácu, s minimálnym rozsahom 200 strán, vypracovanú pod vedením učiteľa,
musí doktorand obhájiť na verejnej rozprave. Po úspešnej obhajobe musí byť aspoň časť práce
publikovaná.
Exemplár každej uverejnenej vedeckej práce (dizertácie) sa zasiela Kongregácii pre katolícku
výchovu.
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.
Ak po dizertačnej skúške doktorand neobháji dizertačnú prácu, je povinný predložiť novú prácu.
Obhajobou dizertačnej práce doktorand preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú
vedeckú tvorivú činnosť v oblasti katolíckej teológie.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "doktor" ("philosophiae
doctor", v skratke "PhD."; skratka "PhD." sa uvádza za menom) a po vyznaní viery kandidáta pred
veľkým kancelárom alebo vlastným ordinárom aj akademický titul "doktor teológie" Doctor Sacrae
Theologiae (v skratke "ThDr.").
§37
Podrobnosti o vysokoškolskom doktorandskom štúdiu na fakulte upravuje vnútorný predpis
fakulty, schválený akademickým senátom fakulty po prerokovaní vedeckou radou fakulty.
XIV. článok
Uznávanie dokladov o vzdelaní
§38
Štúdiá ukončené na katolíckych vysokých školách a teologických fakultách v zahraničí, ktoré
majú právo udeľovať akademické tituly a akademické stupne, môže dekan uznať a odporučiť
nostrifikovať. Uznávanie dokladov o vzdelaní ustanovuje zákon. 32

31
32

§ 51 zákona o vysokých školách.
§ 106 zákona o vysokých školách.
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XV. článok
Pracoviská fakulty
§39
Základným vedeckým a pedagogickým pracoviskom fakulty je katedra. Základnou úlohou
katedry je zabezpečovanie výučby v rámci štúdia príslušného študijného programu a tvorivé rozvíjanie
výskumu v príslušnom študijnom programe.
Na čele katedry je vedúci katedry. Vedúci katedier sú vedúcimi pracovníkmi fakulty. Vedúceho
katedry menuje na základe výsledku výberového konania a odvoláva dekan. Práva a povinnosti vedúceho
katedry určuje dekan v súlade s predpismi tohto štatútu.
§ 40
Fakulta má pri Kňazskom seminári v Spišskom Podhradí pedagogické detašované pracovisko teologický inštitút, schválený Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme, s cieľom uskutočňovať
vzdelávací proces kandidátov kňazstva a laikov podľa tohto štatútu. Vedúcim afiliovaného teologického
inštitútu je moderátor štúdia, ktorého menuje na základe výsledku výberového konania a odvoláva dekan
fakulty, po súhlase miestneho ordinára a veľkého kancelára. Práva a povinnosti moderátora štúdia určuje
dekan a tento štatút.
§41
Vlastný ordinár po ním určenej etape štúdia, po vypočutí mienky rektora kňazského seminára,
môže študenta denného štúdia - seminaristu poslať na pastoračno-pedagogickú prax na dobu jedného
roka.
§ 42
Hospodárskym a správnym pracoviskom fakulty je dekanát, ktorý zabezpečuje hospodársky a
administratívny chod fakulty. Štruktúru a organizačný poriadok dekanátu schvaľuje dekan fakulty.
Na čele dekanátu je tajomník fakulty. 33 Tajomníkom fakulty musí byť kňaz alebo katolícky laik
bezúhonného života. Tajomník je zodpovedný za hospodársky a administratívny chod fakulty a je
podriadený dekanovi. Tajomníka menuje na základe výsledku výberového konania a odvoláva dekan
fakulty. Práva a povinnosti tajomníka určuje dekan.
§43
Fakulta má svoju knižnicu, ktorá je rozdelená podľa jednotlivých disciplín. Na čele knižnice je
vedúci knižnice, ktorého menuje na základe výberového konania a odvoláva dekan. Práva a povinnosti
vedúceho knižnice určuje dekan.
XVI. článok
Hospodárenie
§ 44
Fakulta je financovaná z rozpočtu univerzity. Fakulta môže získavať finančné prostriedky aj
z iných zdrojov. 34
Za hospodárenie fakulty zodpovedá dekan rektorovi univerzity.
Rozpočet fakulty na základe návrhu dekana schvaľuje akademický senát.
Základnou formou kontroly hospodárenia je riadne a preukázateľne vedené účtovníctvo, ročná
účtovná uzávierka a priebežná kontrola vecnej a formálnej správnosti jednotlivých operácii zo strany
poverených vedúcich zamestnancov fakulty.
Dekan poveruje vybraných odborných zamestnancov kontrolou hospodárenia.
XVII. článok
Vonkajšie vzťahy fakulty
§ 45
Fakulta a rímskokatolícke kňazské semináre univerzity navzájom spolupracujú pri formovaní
študentov a pri ich príprave na kňazstvo.

33
34

§ 32 zákona o vysokých školách.
§ 19 zákona o vysokých školách a čl. 27 Štatútu KU.
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XVIII. článok
Vnútorné predpisy fakulty
§46
Vnútorné predpisy fakulty sú:
Organizačný poriadok TF,
Zásady volieb AS TF,
Rokovací poriadok AS TF,
Rokovací poriadok Vedeckej rady TF,
Študijný poriadok TF,
Pracovný poriadok TF,
Disciplinárny poriadok pre študentov TF,
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie TF,
Ceremoniálny poriadok TF.
XIX. článok
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 47
Výklad ustanovení tohto štatútu sa podáva v súlade s princípmi, ktoré sú vyjadrené v jeho prvom
článku, § l - 3. Ak je vec sporná, podáva výklad ustanovení štatútu dekan. Výklad bezodkladne dekan
predloží senátu, ktorý k výkladu zaujme stanovisko.
§48
Ak sa výklad ustanovení týka podstaty daného článku, predkladá sa na schválenie Kongregácii
pre katolícku výchovu v Ríme.
§ 49
Tento štatút vrátane jeho zmien a doplnkov nadobúda platnosť po jeho schválení Svätou stolicou
a Akademickým senátom univerzity.

V Košiciach 5. novembra 2003

Doc. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD., CM, v.r.
predseda AS TF KU

doc. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., v.r.
poverený dekan TF KU

Mons Alojz Tkáč, v.r.
Košický arcibiskup - metropolita
veľký kancelár
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