KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
.

formujúca myseľ i srdce

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
www.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42, klapka 1215, mobil: +421 908 398 659, e-mail: dekanat.pf@ku.sk

PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
Študijné programy druhého stupňa
Termín podania prihlášky na štúdium magisterských programov:
do 31. marca 2020
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
 39,– € papierová prihláška
 35,– € elektronická prihláška
Elektronická prihláška nadobudne platnosť až po zaslaní prihlášky v papierovej forme spolu
so všetkými podkladmi v zmysle pokynov na prijímacie konanie.
Ročné školné v externej forme štúdia:
 750,– € študijný program Sociálna práca
 900,– € ostatné študijné programy
Domáci platobný styk: Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
Zahraničný platobný styk:
Názov sprostredkujúcej banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Variabilný symbol: Podľa tabuľky

Variabilný symbol:
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu
variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási.
Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

.

Materiálne zabezpečenie prijímacieho
konania

Strediská
Denná forma

Externá forma

Var. symbol

Var. symbol

Ružomberok

1300501904

1300501904

Poprad

1300501906

1300501906

Levoča

1300501908

1300501908

PF KU

PAPIEROVÁ PRIHLÁŠKA 39,- €

Poplatok

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA 35,-

€

Akreditované magisterské študijné programy:
Štandardná dĺžka štúdia:
- v dennej forme 2 roky
- v externej forme 3 roky
Udeľovaný titul: magister (Mgr.)

RUŽOMBEROK
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/432 68 42, 0918/722 134, e-mail: studijne.pf@ku.sk
Forma štúdia



UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:
 Učiteľstvo geografie
 Učiteľstvo biológie
 Učiteľstvo náboženskej výchovy
 Učiteľstvo hudobnej výchovy
 Učiteľstvo výtvarnej výchovy
 Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
 Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
 Učiteľstvo informatiky
 Učiteľstvo matematiky

Plánovaný počet
prijatých uchádzačov
50

denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná

Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť
ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.
Vyššie uvedené predmety je možné kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej
fakulte KU (www.ff.ku.sk).
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Forma štúdia



UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové):






Učiteľstvo výtvarnej výchovy
Učiteľstvo náboženskej výchovy
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo hudobného umenia
(zameranie klavír, organ alebo sólový spev)

Plánovaný počet
prijatých uchádzačov
30/15

denná
denná
denná
denná/externá



UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

denná/externá

50/25



SOCIÁLNA PRÁCA

denná/ externá

25/10

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA, INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Bottova 15, 054 01 Levoča, tel.: 053/469 9190, 469 9191, 0918/722 132, e-mail: studijne.ijp.pf@ku.sk

Forma štúdia



ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH

denná/externá

Plánovaný počet
prijatých uchádzačov

50/50

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO POPRAD, INŠTITÚT ŠTEFANA NÁHALKU V POPRADE
Nábrežie Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad, tel.: 0905 659 029, e-mail: studijne.isn.pf@ku.sk



EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

Forma štúdia

Plánovaný počet
prijatých uchádzačov

denná/externá

40/15

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2020/2021 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF
KU.

Podľa §92 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov budú externí študenti a študenti nadštandardnej formy
štúdia PF KU prijatí do prvého ročníka magisterského štúdia počínajúc akademickým rokom
2020/2021 študovať za poplatok vo výške 750,– € V študijnom programe Sociálna práca a 900,– €
v ostatných študijných programoch.
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PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
– absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu
(vymedzenie príbuzných študijných odborov: www.akredkom.sk);
– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie
(zameranie klavír, organ alebo sólový spev) je podmienené aj úspešným absolvovaním talentovej
skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je základnou podmienkou prijatia
absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika;
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky;
– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie
na štúdium;
– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na
štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
 Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov
v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
 V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 50% za výsledky
v bakalárskom štúdiu a 50% za talentovú skúšku.
 Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov,
prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa
podmienok prijatia na štúdium.
TALENTOVÉ SKÚŠKY:
Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:
 Hudobná výchova
 Hudobné umenie
 Výtvarná výchova

4.6.2020
4.6.2020
20.5.2020

Talentová skúška z hudobnej výchovy sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru
s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac
informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf
Talentová skúška z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti a pohovoru s uchádzačom.
Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na:
https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_09b63fe4528a4100870041a14f796baf.pdf
Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické
poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo
súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá
je realizovaná v každom ateliéri, t.j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných
výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na
tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj
prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať
prihlášku na každý študijný program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na
ktorom chce študovať.
K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia;
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení
nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie predloží lekárske potvrdenie
o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného
zamestnanca - logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom
fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj
rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na
internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti
uznávanie dokladov o vzdelaní).

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané
uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej
z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU
(poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia
v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.
Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.sk

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII
Absolventi magisterského študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu učiteľa
príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, profesiu metodika pre výučbu konkrétnych
predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania
v základných a stredných školách, v jednopredmetovom štúdiu odboru - učiteľa príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo
odborného) predmetu (skupín predmetov) na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, resp.
záujmového vzdelávania (napr. v ZUŠ), animátora voľného času. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore
učiteľstvo predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni primárneho
a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený
s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže
narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji
metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
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UČITEĽSTVO VÝTVARNEJ VÝCHOVY (jednopredmetové)
Absolvent sa uplatní ako učiteľ na druhom stupni základných škôl, ako učiteľ na základných umeleckých školách, ako
pedagogický pracovník pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť a školskoadministratívny a metodický pracovník, ale aj ako výtvarný tvorca.
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA (jednopredmetové so zameraním: klavír, organ alebo sólový spev)
Absolvent štúdia má schopnosť kritického a metodického myslenia, vie sa zapojiť do tvorby didaktických projektov a
metodických textov. Orientuje sa v školskej legislatíve a v školských dokumentoch, vie uplatniť odborný potenciál v rôznych
inštitúciách umenia a kultúry a udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne. Má potrebný rozhľad v oblasti
hudobného umenia a v požadovanej miere (určenej povinným repertoárom) ovláda hru na zvolenom hudobnom nástroji
(organe/klavíri) alebo v sólovom speve a v odbore hudobná výchova, súčasne chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania.
Získa prehľad o historických a súčasných podobách hudobného umenia. Osvojí si celý rad tvorivých postupov a metód pre
interpretáciu hudobného diela a pre didakticky a metodicky správne postupy odovzdávania týchto postupov žiakovi. Vo
svojom profile integruje vedomosti a schopnosti do znalostí, vyplývajúcich z absolvovaného študijného programu:
interpersonálne, súvisiace s tímovou prácou, tvorivé a praktické, kritické reflexy.
Absolvent má možnosť uplatniť sa ako pedagogický pracovník na základných školách a v základnom umeleckom školstve učiteľ hry na nástroji (organe alebo klavíri) či učiteľ spevu, ako umelecko-pedagogický pracovník a pracovník v riadiacej
činnosti v inštitúciách umenia a kultúry. Je predpoklad, že časť absolventov môže pokračovať na 3. stupni štúdia (doktorandské
štúdium pre získanie hodnosti PhD. na domácich alebo zahraničných pracoviskách).
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY (jednopredmetové)
Absolventi majú široké vedomosti v oblasti náboženskej výchovy. Orientujú sa v školskej legislatíve, vedia plánovať
a organizovať činnosť žiakov. Ovládajú možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej didaktickej techniky, sú schopní
účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov. Absolvent má možnosť uplatniť sa ako kvalifikovaný odborník
v oblasti náboženskej výchovy v školských inštitúciách, ďalej ako učiteľ na druhom stupni základných škôl a na stredných
školách a ako pastoračný pracovník vo farnosti alebo diecéznych inštitúciách.
UČITEĽSTVO INFORMATIKY (jednopredmetové)
V jednopredmetovej špecializácii je absolvent pripravený vyučovať informatiku na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho
sekundárneho vzdelávania. Absolvent je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný programátor a správca webových stránok
a počítačovej siete v školskej a prípadne administratívnej sfére, ako kvalifikovaný tvorca webových a elektronických prezentácií
a študijných a učebných pomôcok.
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je spôsobilý byť učiteľom na úrovni
primárneho vzdelávania. Pretože je aj absolventom bakalárskeho štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky, je schopný
vykonávať pedagogickú a riadiacu činnosť v inštitúciách predškolskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj
pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom. Absolvent disponuje schopnosťou didaktického projektovania
výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry, s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí, ako aj enkulturáciu imigrantov či
členov kultúrne hendikepovaných minorít. Má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a
výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Je dôkladne zorientovaný v obsahoch
základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely.
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Absolvent magisterského učiteľského štúdia programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých je
pripravený pre špeciálnopedagogickú prácu v základných školách, špeciálnych školách, špeciálnych výchovných zariadeniach,
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a poradenských zariadeniach v súlade s platnou legislatívou.
SOCIÁLNA PRÁCA
Študijný odbor sociálna práca pripravuje odborných pracovníkov pre výkon povolania sociálneho pracovníka v študijnom
programe Sociálna práca alebo si študenti môžu vybrať jednu z troch špecializácií: Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne
služby, Poradenstvo a sociálna komunikácia a Kariérové poradenstvo a príprava na trh práce. Absolvent magisterského štúdia
sa uplatní ako sociálny pracovník vo všetkých organizáciách štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnych inštitúciách, taktiež
ako sociálny pracovník v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej ako sociálny
pracovník v organizáciách tretieho sektora, napr. neštátnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich sociálne služby, rovnako
ako riadiaci pracovník vo všetkých organizáciách poskytujúcich sociálne zabezpečenie, ako pracovník, ktorý vedie a podporuje
odborný rast asistentov sociálnej práce a zabezpečuje praktickú výučbu na praxových pracoviskách, ako učiteľ stredných
odborných škôl, ale aj ako výskumník a analytik v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnymi problémami na úrovni lokálnej,
oblastnej i centrálnej (centrá pre rodinu, rôzne druhy a formy sociálnych služieb, ústavy na výkon trestu odňatia slobody,
reedukačné centrá, azylové domy, krízové centrá, v zdravotníckych zariadeniach – nemocnice, kúpele, sanatóriá, liečebne pre
dlhodobo chorých, hospice, ale aj v medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod.).
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EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Študijný program profiluje absolventa do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém pozostávajúci z
funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo realizujú procesy organizácie a dokáže viesť skupiny ľudí pre
naplnenie cieľov organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo organizačných jednotiek. Absolvent môže zastávať
ekonomické a riadiace pozície na všetkých úrovniach riadenia, najmä však na vrcholových a strategických úrovniach a to
nezávisle od veľkosti organizácie a charakteru jej produktov. Vhodné pre toto širšie zameranie sú preto pozície (dané Národnou
sústavou povolaní): projektový manažér, riadiaci pracovník pre stratégiu, špecialista riadenia zmien, špecialista riadenia rizík,
finančný kontrolór a ďalšie funkčné špecializácie ako napr. výrobný manažér, manažér obchodu, manažér marketingu a pod.
V rámci užšej špecializácie „riadenie ľudského potenciálu“ absolvent má schopnosti uplatniť sa prierezovo v pozíciách:
personálny špecialista, kariérový sprievodca/konzultant, manažér ďalšieho vzdelávania, supervízor administratívnych
pracovníkov či riadiaci pracovník zamestnaneckých vzťahov alebo v rámci špecializácie „ekonomika a manažment podnikov
cestovného ruchu“ sa absolvent uplatní predovšetkým ako: manažér služieb, manažér vzťahu so zákazníkom, prevádzkový
manažér, account manažér či marketingový analytik.

Schválené
Akademickým senátom PF Katolíckej univerzity v Ružomberku
19.11.2019

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
predseda AS PF KU

PaedDr. Peter Krška, PhD.
dekan PF KU
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