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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Biblikum D/21

Názov predmetu: Biblikum D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí:
- pravidelne participovať na prednáškach na základe samostatnej prípravy pozostávajúcej z práce
so zadaným biblickým textom a zadanej sekundárnej literatúry
- absolvovať ústnu skúšku v závere seminára pokrývajúcu materiál prebraný na prednáškach
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- vie pomocou exegetických metód a prístupov pochopiť a objektivizovať text pre následné
pastoračné aplikácie, zachovávajúc pritom vernosť textu a úmyslu biblického autora
- vie používať diachrónne a synchrónne metódy pri práci s vybranými textami
- má vedomosti v oblasti biblickej teológie so zameraním na aplikačné teologické využitie
- ovláda základné biblické témy SZ a NZ
- orientuje sa v základoch výskumu a pozná štandardné pramene pre exegetickú prácu
- dokáže kompetentne ponúknuť exegézu vybraných textov, najmä tých preberaných v rámci
prednášok
- má prehľad o základnej exegetickej literatúre k danej téme
- vie sa objektívne a kriticky vyjadriť k argumentáciám a záverom iných autorov
Získané zručnosti.
Študent:
- je schopný realizovať konkrétne interpretačné postupy a zargumentovať zvolený metodologický
postup
- vie zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému rozvoju
- dokáže samostatne vykonávať exegetický výskum
Získané kompetencie.
Študent:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie ich vie obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami
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- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových teologických poznatkov s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
- selekcia a opodstatnenie vybranej starozákonnej alebo novozákonnej témy
- status quaestionis vybranej témy
- exegéza a teológia vybranej témy
- rozšírenie magisterského štúdia obohatené o poznatky z aktuálnej vedeckej diskusie

Odporúčaná literatúra:
Stanoví prednášateľ podľa príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 141

A B C D E FX

88.65 9.22 2.13 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Bfia1/21

Názov predmetu: Bibliografia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- 5 spracovaných výstupov zo študijnej literatúry,
- spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.

Výsledky vzdelávania:
Doktorand:
Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1) Preštudovať 5 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2) Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3) Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - zoznam odovzdaný v písomnej
podobe. Zápis diel bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Výber 5 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:



Strana: 5

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 103

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., prof. ThDr. Dr
Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. Róbert Lapko, ThD., PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., doc.
ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr. František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic.
ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Bfia2/21

Názov predmetu: Bibliografia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- 5 spracovaných výstupov zo študijnej literatúry,
- spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1) Preštudovať 5 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2) Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3) Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - zoznam odovzdaný v písomnej
podobe. Zápis diel bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Výber 5 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 86

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., prof. ThDr. Dr
Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. Róbert Lapko, ThD., PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., doc.
ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr. František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic.
ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Bfia3/21

Názov predmetu: Bibliografia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- 5 spracovaných výstupov zo študijnej literatúry,
- spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1) Preštudovať 5 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2) Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3) Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - zoznam odovzdaný v písomnej
podobe. Zápis diel bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Výber 5 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 89

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., prof. ThDr. Dr
Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. Róbert Lapko, ThD., PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., doc.
ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr. František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic.
ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Bfia4/21

Názov predmetu: Bibliografia 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- 5 spracovaných výstupov zo študijnej literatúry,
- spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1) Preštudovať 5 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2) Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3) Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - zoznam odovzdaný v písomnej
podobe. Zápis diel bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Výber 5 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 73

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., prof. ThDr. Dr
Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. Róbert Lapko, ThD., PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., doc.
ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr. František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic.
ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
CDd/21

Názov predmetu: Cirkevné dejiny D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná špecifiká práce s historickým textom,
Zručnosti: vie vyhľadávať historické texty k vybranej problematike, vie používať techniky
spracovania takéhoto textu v zmysle metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš historického diela, schopnosť aplikovať získané
zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Rozšírenie magisterského štúdia obohatené o poznatky z aktuálnej vedeckej diskusie.

Odporúčaná literatúra:
Stanoví prednášateľ podľa príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 160

A B C D E FX

91.88 5.63 2.5 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
DS/21

Názov predmetu: Dizertačná (licenciátna) skúška

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15 Pracovná záťaž: 375 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorand si podá prihlášku na dizertačnú skúšku.
Dizertačnú skúšku hodnotí skúšobná komisia. Skúšobnú komisiu menuje dekan fakulty. Skúšobná
komisia pozostáva zo školiteľa, jedného oponenta. Ďalší člen je zástupca príslušnej katedry
špecializácie. Okrem týchto dekan fakulty menuje piateho člena. Jeden z členov komisie je
predsedom, menuje ho dekan fakulty. Predseda a jeden člen komisie musia byť členmi odborovej
komisie príslušného odboru.
Hodnotenie sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: ovláda postup prihlásenia na dizertačnú skúšku, ovláda problematiku určených oblastí
(teória sociálnej práce, metódy sociálnej práce, metodológia sociálnej práce)
Zručnosti: vie pripraviť prezentáciu k obhajobe písomnej práce k dizertačnej skúške, vie odpovedať
na zvolené otázky,
Kompetentnosti: má schopnosť odborne odpovedať na otázky z odboru štúdia, má schopnosť
odborne odprezentovať a obhájiť písomnú prácu k dizertačnej skúške.
Doktorand ovláda problematiku spojenú s rozpracovaním dizertačnej práce a je schopný vedecky
pracovať a úspešne dokončiť a obhájiť dizertačnú prácu.

Stručná osnova predmetu:
1. Doktorand podá prihlášku na dizertačnú skúšku, v ktorej okrem iného uvedie, ktorý voliteľný
predmet si vybral.
2. Doktorand obdrží tézy z daných predmetov, ktoré môže konzultovať s vyučujúcimi.
3. Samostatné štúdium doktoranda.
4. Dizertačná skúška pred komisiou.

Odporúčaná literatúra:
1. Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich
bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní sprístupňovaní na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Internetový zdroj: https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?
ID=124&disposition=i
2. Literatúra k danej téme písomnej práce k dizertačnej skúške.



Strana: 14

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 171

A B C D E FX

77.19 14.62 5.26 1.17 1.75 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ODP/21

Názov predmetu: Dizertačná práca

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 30 Pracovná záťaž: 750 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 8..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou je vypracovanie dizertačnej práce a jej obhájenie pred komisiou.
Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v odbore
alebo špecializácii odboru doktorandského štúdia, z ktorých aspoň jeden je z iného pracoviska ako
je TF KU. Následne prácu hodnotí aj komisia počas obhajoby dizertačnej práce.
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: ovláda problematiku témy dizertačnej práce na vysokej úrovni,
Zručnosti: vie spracovať teoretickú a empirickú časť dizertačnej práce, vie spracovať diskusiu a
návrhovú časť dizertačnej práce,
Kompetentnosti: má schopnosť odborne odprezentovať a obhájiť dizertačnú prácu.

Stručná osnova predmetu:
1. Vypracovanie dizertačnej práce.
2. Obhajoba dizertačnej práce pred komisiou.

Odporúčaná literatúra:
Smernica dekana TF KU v Ružomberku o záverečných prácach. Internetový zdroj: http://
www.ktfke.sk/predpisy/Ako_pisat_prace.pdf.
Literatúra k danej téme dizertačnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 151

A B C D E FX

64.9 24.5 5.96 1.32 1.32 1.99

Vyučujúci:
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Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dogd/21

Názov predmetu: Dogmatická teológia D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.
Vyžaduje sa prezenčná účasť na prednáškach, ktoré sa končí odovzdaním elaborátu určeného
obsahu i rozsahu.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Doktorand si osvojil vedomosti zo špecializovaného odboru systematickej teológie - dogmatická
teológia. Rozumie špecifickým pojmom, ktoré súvisia s jeho špecializáciou.
Získané zručnosti:
Doktorand sa vie dobre orientovať v špecifickej literatúre, vie aktívne vyhľadávať informácie
súvisiace s jeho špecializáciou. Dokáže vykladať a správne interpretovať študijné texty, texty
koncilov a iných prameňov tradície, s ktorými pracuje v ich origináloch.
Získané kompetencie:
Študent je schopný rozvíjať svoju kvalifikáciu o načrtnuté smery súčasného stavu vedeckého
poznania.

Stručná osnova predmetu:
Doktorand prehĺbi a vedecky preskúma vybrané dogmatické koncepty vo svetle umenia a literatúry.
Tento spôsob interpretácie vybraných otázok teológie môžeme nazvať podľa kolínskeho teológa a
didaktika Alexa Stocka - poetická dogmatika.
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Odporúčaná literatúra:
DUBOVSKÝ, P. (ed.), Marek. Komentár k Novému zákonu, Dobrá kniha: Trnava 2013.
HANUS, L., O kultúre a kultúrnosti, Lúč, Bratislava 2003.
HANUS, L., Rozprava o kultúrnosti, Spišské Podhradie 1991.
JEMELKA, J. – KARCZUBOVÁ, L. – ALTRICHTER, M., Povstávání doteku. Uchopen v
skrytu, Refugium Velehrad-Roma: Olomouc 2008.
JUHÁS, V., GENČÚROVÁ, G., Antropologický rozmer konceptu kultúry u Ladislava Hanusa /
In: Studia theologica. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 125-149.
MIKOŠKA, P., Tělesnost jako podmínka intersubjektivity v myšlení Jana Patočky, in
Fenomenologie tělesnosti, P. Urban (ed.), Filozofický ústav AV ČR: Praha 2011, s. 69-80.
NANDRÁSKY, K., Milan Rúfus - Poeta sacer, Q111: Bratislava 2002.
PETŘÍČEK, M., Myšlení obrazem, Herrmann & synové: Praha 2009.
ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, M.I., Viera vo svetle ikon, Oto Németh: Bratislava 2004.
VRÁNA, K. – HAVEL, V., Poslání a pokušení slova, Trinitas, Praha 2009.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A B C D E FX

80.52 13.64 3.25 1.3 1.3 0.0

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Kon1/21

Názov predmetu: Konferencie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vedieť spracovať
príspevok na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT
prezentácie, vie sa zapojiť do priebehu konferencie,
Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 117

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Kon2/21

Názov predmetu: Konferencie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vie spracovať príspevok
na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT prezentácie, vie
sa zapojiť do priebehu konferencie,
Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 97

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Kon3/21

Názov predmetu: Konferencie 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vie spracovať príspevok
na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT prezentácie, vie
sa zapojiť do priebehu konferencie,
Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 95

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Kon4/21

Názov predmetu: Konferencie 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vie spracovať príspevok
na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT prezentácie, vie
sa zapojiť do priebehu konferencie,
Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 88

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
KPd/21

Názov predmetu: Kánonické právo D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný rozvíjať svoju kvalifikáciu o načrtnuté smery súčasného stavu vedeckého
poznania.
Po predchádzajúcom štúdiu kánonického práva tento predmet umožňuje študentovi prehĺbiť jeho
vedomosti. Vie nie len definovať základné inštitúty majetkového práva, vysvetliť právnu úpravu
trestnoprávnych inštitútov, deliktov a sankcií v Katolíckej cirkvi a opísať inštitúty procesného
práva so zameraním na proces vyhlásenia neplatnosti manželstva, ale zároveň vhodne zvolenou
kazuistikou sám rozvíja svoje právne myslenie. Študent získa schopnosť a zručnosť definovať
inštitúty posväcujúcej úlohy Cirkvi, časných majetkov Cirkvi a opísať právnu úpravu časných
majetkov v CIC. Vie uviesť a definovať spôsoby nadobúdania a spôsoby nakladania s cirkevným
majetkom a opísať subjekty majetkového práva s vymedzením nábožných odkazov a fundácií.
Študent vie rozpoznať trestné mechanizmy, ktoré Cirkvi slúžia pre obranu jej poslania. Vie podobne
opísať subjekt podliehajúci trestným sankciám, vie uviesť druhy sankcií a konkrétne sankcie
za jednotlivé delikty. Študent ovláda systém kánonického procesného práva, vie vymedziť a
opísať štruktúru cirkevných tribunálov a charakterizovať kánonické procesné postupy. Štúdiom
tohto predmetu študent získa prehĺbenú kompetenciu pre nakladanie s časnými majetkami Cirkvi
a ochranu právom určených záujmov Cirkvi. V súčasnej dobe bude osobitne oceňovaná jeho
kompetencia sprevádzať administratívou manželskej odluky a procesom manželskej nulity. Po
získaní mandátu a poverenia spolu s následnou získanou praxou bude môcť pracovať v kánonickej
oblasti ako notár, advokát, obhájca zväzku či sudca.

Stručná osnova predmetu:
Rozšírenie magisterského štúdia obohatené o poznatky z aktuálnej vedeckej diskusie.

Odporúčaná literatúra:
Stanoví prednášateľ podľa príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 134

A B C D E FX

72.39 20.9 4.48 0.0 0.75 1.49

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Litd/21

Názov predmetu: Liturgika D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí pravidelne participovať na prednáškach na základe samostatnej prípravy podľa
pokynov vyučujúceho. Študent pripraví referát na zadanú tému.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent:
Vedomosti:
- vie pomocou hermeneutických metód a prístupov pochopiť a objektivizovať liturgické texty pre
následné pastoračné aplikácie
- pozná aktuálnych autorov a ich tvorbu v oblasti liturgickej teológie
- má vedomosti v oblasti liturgickej teológie so zameraním na aplikačné teologické využitie
- ovláda základné oblasti teológie liturgie
- dokáže kompetentne ponúknuť teologickú reflexiu vybraných textov
- vie sa objektívne a kriticky vyjadriť k argumentáciám a záverom iných autorov
Zručnosti
- je schopný realizovať konkrétne interpretačné postupy a zargumentovať zvolený metodologický
postup
- vie zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému rozvoju
- dokáže samostatne vykonávať výskum v oblasti liturgickej teológie
Kompetencie:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie ich vie obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových teologických poznatkov s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
- aktuálne bádanie v teológii liturgie
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- hermeneutická analýza liturgických textov
- rozšírenie magisterského štúdia obohatené o poznatky z aktuálnej vedeckej diskusie

Odporúčaná literatúra:
Stanoví prednášateľ podľa príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 134

A B C D E FX

83.58 8.96 6.72 0.75 0.0 0.0

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MSy1/21

Názov predmetu: Medzinárodné sympózium 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10 Pracovná záťaž: 250 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia hodnotenia zo skúšky:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program medzinárodného sympózia; medzinárodné sympózium bude mať deklarovanú účasť z
minimálne 4 štátov (vrátane Slovenska),
- potvrdenie o aktívnej účasti na medzinárodnom sympóziu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov medzinárodných sympózií,
Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných medzinárodných sympózií, vie
spracovať príspevok na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do
PPT prezentácie, vie sa zapojiť do priebehu konferencie,
Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom medzinárodného
sympózia v jazyku podľa požiadavky usporiadateľa, má schopnosť predkladať výsledky vedeckej
práce v medzinárodnom meradle.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber medzinárodného sympózia so zameraním témy z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na medzinárodné sympózium a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
4. Prednesenie príspevku na medzinárodnom sympóziu na tému z oblasti vlastného špecializačného
smeru,
5. Dokladovanie účasti na medzinárodnom sympóziu:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Podľa požiadavky usporiadateľa..

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 240

A B C D E FX

83.75 10.83 5.0 0.0 0.0 0.42

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Mobi1/21

Názov predmetu: Mobilita 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Primeraný dohodnutej mobilite.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 19

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Mobi2/21

Názov predmetu: Mobilita 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Primeraný dohodnutej mobilite.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 17

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Mobi3/21

Názov predmetu: Mobilita 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Primeraný dohodnutej mobilite.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Mobi4/21

Názov predmetu: Mobilita 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Primeraný dohodnutej mobilite.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MTd/21

Názov predmetu: Morálna teológia D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prednesie počas semestra prezentáciu na zadanú tému – 10 percent z celkového hodnotenia.
Musí sa aktívne zapájať do diskusií počas seminárov – 10 percent z celkového hodnotenia. Napíše
seminárnu prácu v rozsahu 2 strany A4 – 10 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú
ústnu skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti katolíckej morálky so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
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- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
I.1 vnútorné činy (úkony)
i.2 vonkajšie skutky
i.3 fyzické podmienenosti mravného života človeka
i.4 zvyk
i.5 dedičnosť
i.6 aktuálne psychické podmienenosti nevedomosť
i.7 habituálne patologické donucovanie v mravnom živote
i.8 iné vplyvy na mravný život človeka
i.9 činnosť s dvojakým účinkom
i.10 problém kolektívnej viny
ľudská vina a hriech ako negatívna odpoveď na mravnú požiadavku
i.11 pokles vedomia viny ako takej
i.12 prenášanie pocitu viny
i.13 chápanie problému hriechu v morálnej teológii
i.14 vývoj v tradícii
i.15 aktuálne teologické problémy
i.16 cesta k pozitívnej odpovedi prekonaním viny, obrátením a odpustením
i.17 realizácia obátenia a odpustenia vo sviatosti pokánia
I.18 dobré konanie. Obsah a cieľ dobrého konania.

Odporúčaná literatúra:
ANZENBACHER Arno, Úvod do etiky, Zvon, Praha 1994.
LOJAN Radoslav, Špeciálna morálna teológia: Prikázania I., II., III., IV., V. Verbum,
Ružomberok 2017.
LOJAN Radoslav, Špeciálna morálna teológia: Prikázania VI., VII., VIII., IX., X. Verbum,
Ružomberok 2017.
SKOBLÍK Jiří: Přehled křesťanské etiky, Karolinum, Praha 1997.
TONDRA František, Morálna teológia I, KSJV, Spišská Kapitula 1994.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A B C D E FX

75.69 13.19 6.94 3.47 0.69 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
OCJ/21

Názov predmetu: Odborný cudzí jazyk

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Základné vedomosti: Študent si osvojí odborný terminologický slovník v príslušnom jazyku a je
schopný v ňom pasívne i aktívne komunikovať.
Základné zručnosti: Študent je schopný spracovať cudzojazyčný text pomocou slovníka. Dokáže
interpretovať odborný cudzojazyčný text.
Získané kompetencie: Študent je kompetentný prekladať odborný cudzojazyčný text.

Stručná osnova predmetu:
1. Osvojenie si odborných teologických termínov.
2. Lektúra odborných textov. Metodológia čítania a chápania cudzojazyčných textov s
porozumením.
3. Spoločná interpretácia vybraných textov.
4. Vybraný odborný kristologický text.
5. Vybraný odborný ekleziologický text.
6. Vybraný odborný text koncilovej tradície.
7. Vybraný odborný text zo spirituálnej teológie.
8. Vybraný biblický text.
9. Písomné spracovanie vybraného odborného textu.

Odporúčaná literatúra:
Odborná literatúra katolíckej teológie v danom jazyku.
TAYLOR HIBBS, P., REILEY, M. Theological English. Phillipsburg, NJ : P&R Publishing,
2018.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Cudzí jazyk - odborná terminológia podľa voľby.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 110

A B C D E FX

73.64 16.36 8.18 1.82 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D., doc. ThDr. Ján Jenčo,
PhD., prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PTd/21

Názov predmetu: Pastorálna teológia D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje referát na vybranú tému v rozsahu 5 strán textu A4 - 50 percent hodnotenia.
Absolvuje záverečnú ústnu skúšku - 50 percent hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov
študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty
KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný rozvíjať svoju kvalifikáciu o načrtnuté smery súčasného stavu vedeckého
poznania v oblasti pastorálnej teológie. Má odborné vedomosti z pastorálnej teológie, pozná
jej špecifiká a možnosti pre prax. Orientuje sa v dokumentoch Magistéria Cirkvi a vie ich
aplikovať do praxe. Vie analyzovať, spracovať a odborne diskutovať aktuálne spoločenské a
pastoračno-teologické otázky. Rozumie potrebám a procesom pastoračného plánovania v Cirkvi.
Pozná kompetencie kňaza, pastoračného pracovníka, laika v pastoračnej činnosti na farskej a
diecéznej úrovni. Ovláda procesy, cieľ, metódy, princípy a podmienky synodality v Cirkvi. Pozná
súčasné možnosti, výzvy a problémy života Cirkvi v pluralitnej demokratickej spoločnosti. Pozná
nevyhnutnosť dialógu ad intra a ad extra podľa učenia Druhého vatikánskeho koncilu. Je schopný
realizovať v praxi základné vlastnosti Cirkvi - kerygma, liturgia, diakonia. Študent vie použiť svoje
vedomosti v rámci odbornej diskusie. Je autonómny pri získavaní nových vedeckých poznatkov s
možnosťou ich využitia v pastoračnej praxi.

Stručná osnova predmetu:
Rozšírenie magisterského štúdia obohatené o poznatky z aktuálnej vedeckej diskusie.
Magistérium Cirkvi o laikoch a ich pastoračnom začlenení do cirkevnej praxe.
Laik ako objekt a subjekt činnosti Cirkvi.
Laické spoločenstvá v Cirkvi.
Potreba a hodnota dialógu v učení Cirkvi.
Aktuálne otázky dialógu Cirkvi a sekulárnej spoločnosti.
Človek ako stredobod činnosti Cirkvi a praktickej teológie.
Rodina v súčasnej spoločensko-cirkevnej diskusii.
Pastoračno-teologické výzvy v pastorácii rodín.
Charita - ohlasovanie evanjelia chudobným.
Pastoračné plánovanie.
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Synodalita Cirkvi.

Odporúčaná literatúra:
KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA, Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi
na Slovensku 2001 – 2006, Prešov, Michal Vaško 2001. 100 s. ISBN 8071653101.
KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA. Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku
2007-2013. Bratislava : SSV, 2007, 80 s. ISBN 978-80-7162-695-4.
PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU: Príprava na sviatosť manželstva. Trnava : SSV, 2004. 47 s.
ISBN 80 – 7162 – 500 – 0.
JÁN PAVOL II. Familiaris consortio. Trnava : SSV, 1993. 189 s. ISBN 80-7114-497-5.
JÁN PAVOL II. Christifideles laici, Bratislava, LÚČ 1990, 96 s. ISBN: 80-7114-011-2.
LAPKO, R. (Ed.) Amoris laetitia očami teológov, Košice, Vienala 2017, 96 s. ISBN
9788081261381.
FRANTIŠEK Evangelii gaudium. Trnava : SSV, 2014. 202 s. ISBN 9788081610448.
FRANTIŠEK I. Amoris laetitia. Trnava, SSV 2016, 204 s. ISBN 978-80-8161-218-3.
SKALICKÝ, K. Radost a naděje, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2000, 303s.ISBN
807192430X.
SZENTMÁRTONI, M. Úvod do pastorálnej teológie. Trnava : Dobrá Kniha, 1999. 125 s. ISBN
8071412597.
ZULEHNER, P.M. Rozhovor s Karlom Rahnerom o pastorálnej teológii dnes, Btatislava, Serafín,
158 s. ISBN 8080810214.
MRÁZ, M. Základná praktická teológia. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 146 s. ISBN
8071411809.
BAHOUNEK, J. Pastorální teologie. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1991. 194 s. ISBN
neuvedené.
ZBORNÍK Pastorácia farského spoločenstva. Zborník príspevkov. Košice : Kňazský seminár sv.
Karola Boromejského, 1998, 196 s. ISBN neuvedené.
ZBORNÍK Studia Theologica Scepusiensia. 2. Aktuálne otázky pastorácie. Zborník prednášok
katedry pastorálnej teológie. Spišské Podhradie 10.-12. septembra
1998. Spišská Kapitula : KS biskupa Jána Vojtaššáka, 1998. 207 s. ISBN 809689093X.
5.
ŠPIDLÍK, T – RUPNIK, M. Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. Olomouc :
Refugium, 2008. 656 s. ISBN 9788086715971.
TOMKA, F. Sviatostná pastorácia a "Nova evanjelizácia". Sebarealizácia Cirkvi vo sviatostiach,
Košice, Vienala 2009, 204 s. ISBN 9788089232581.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 120

A B C D E FX

81.67 15.83 2.5 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. Peter Ceľuch

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pedc1/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárov k pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (26 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie analyzovať
údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s virtuálnym
vzdelávacím prostredím,
Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé semináre a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 38

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pedc2/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárov k pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (26 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie analyzovať
údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s virtuálnym
vzdelávacím prostredím,
Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé seminárov a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 25

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pedc3/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárovk pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (26 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie analyzovať
údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s virtuálnym
vzdelávacím prostredím,
Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé semináre a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 21

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pedc4/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárov k pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (26 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie analyzovať
údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s virtuálnym
vzdelávacím prostredím,
Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé semináre a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Prjc1/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (52 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
2. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
3. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody s vedúcim projektu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 100

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Prjc2/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (52 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
2. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
3. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody s vedúcim projektu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 80

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Prjc3/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (52 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
2. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
3. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody s vedúcim projektu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Prjc4/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (52 hodín za semester).

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
2. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
3. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody s vedúcim projektu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 44

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.



Strana: 63

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
PiP10/21

Názov predmetu: Práca dizertačnej skúšky (licenciátna práca)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 14    Za obdobie štúdia: 182
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15 Pracovná záťaž: 375 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške a jej
obhájenie pred komisiou. Téma písomnej práce k dizertačnej skúške je určená témou dizertačnej
práce v súlade s § 54 ods. 5 zákona 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Písomnú prácu k dizertačnej skúške hodnotí školiteľ doktoranda a zvolený oponent formou
písomného posudku. Následne prácu hodnotí aj komisia počas obhajoby písomnej práce k
dizertačnej skúške.
Hodnotenie študijných výsledkov doktoranda v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: ovláda problematiku témy písomnej práce k dizertačnej skúške (dizertačnej práce),
ovláda pravidlá písania záverečných prác, osvojí si výskumné metódy,
Zručnosti: vie pracovať s literatúrou, vie naformulovať výskumný problém, vie vymedziť predmet
a objekt skúmania, vie rozpracovať obsahovo-kauzálnu analýzu predmetu a objektu skúmania,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať písomnú prácu k dizertačnej skúške.

Stručná osnova predmetu:
1. Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške:
I. Úvod do problematiky dizertačnej práce:
- formulovanie problému,
- vymedzenie predmetu a objektu skúmania.
- Súčasný stav riešenej problematiky:
- obsahovo-kauzálna analýza predmetu a objektu skúmania,
- dôraz na prácu s časopiseckou a knižnou, domácou a zahraničnou literatúrou,
- zhrnutie teoretických postulátov, ktoré tvoria východisko formulovania cieľa dizertačnej práce.
II. Cieľ, metodika práce a metódy riešenia:
- formulovanie vedeckého cieľa dizertačnej práce a čiastkových cieľov,
- námety a teoretické východiská,
- metodický postup riešenia,
- teoretické metódy skúmania v ich konkrétnych súvislostiach.
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III. Osnova dizertačnej práce.
IV. Čiastkový výsledok riešenej dizertačnej práce.
2. Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške pred komisiou.

Odporúčaná literatúra:
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. 265 s. ISBN
9788024713694.
JUSZCZYK, S. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava : Iris,
2003. 137 s. ISBN 80-8901-813-0.
ONDREJKOVIČ, P. Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume.
Bratislava : Veda, 2008. 92 s. ISBN 978-80-2240-997-1.
ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : Veda,
2007. 245 s. ISBN 80-2240-970-4.
PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7.
ŠVAŘÍČEK, R. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. 377 s.
ISBN 978-80-7367-313-0.
TF KU. Smernica dekana TF KU v Ružomberku o záverečných prácach. Internetový zdroj: http://
www.ktfke.sk/predpisy/Ako_pisat_prace.pdf.
Literatúra k danej téme dizertačnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 188

A B C D E FX

75.0 18.09 4.26 1.06 1.6 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pub1/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 100

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pub2/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 80

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pub3/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 83

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Pub4/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU. Podmienkou udelenia zápočtu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 80

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFTd/21

Názov predmetu: Systematická filozofia teoretická D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prezentuje zadanú filozoficko-teologickú problematiku z rôznych interpretačných i
aplikačných prístupov - 100 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov
študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty
KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- pozná a dokáže zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v príslušnej
oblasti systematickej filozofie;
- má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, slúžiace ako základ pre
projektovanie výskumu a vývoja v jednotlivých filozoficko-teologických oblastiach.
Získane zručnosti:
Študent:
- dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj filozoficko-teológickej
problematiky v interdisciplinárnom prepojení aj na andragogické, historické a spoločenské vedy;
- dokáže aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého
výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti;
- prakticky ovláda zvolené výskumné metódy a používa ich pri analýze relevantných detailov a
dôležitých interdisciplinárnych väzieb, zvlášť filozoficko-teologicko-antropologických väzieb;
- na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové
výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach.
Získane kompetencie:
Študent:
- dokáže aplikovať nezávisle, kritické a analytické myslenie v meniacich sa podmienkach;
- prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej
republike a v zahraničí;
- zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a
interpretácii výsledkov výskumu.

Stručná osnova predmetu:
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Rozšírenie magisterského štúdia o poznatky z aktuálnych vedeckých interdisciplinárnych diskusií
v oblasti filozofie, teológie a antropológie.

Odporúčaná literatúra:
Stanoví prednášateľ podľa príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 123

A B C D E FX

78.05 17.07 4.88 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Spe1/21

Názov predmetu: Špecializácia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4 / 2    Za obdobie štúdia: 52 / 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná základy analýzy a špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie vyhľadávať odborné texty k vybranej problematike, vie používať
techniky spracovania odborného textu v zmysle metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborného diela, schopnosť aplikovať
získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Predmety špecializácie, ich obsah a spôsob vykonania určuje školiteľ. Špecializácia je zameraná
na oblasť vedeckého poznania, v ktorej sa doktorand stane odborníkom.

Odporúčaná literatúra:
Stanoví školiteľ príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 169

A B C D E FX

94.08 4.14 0.59 1.18 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. Róbert
Lapko, ThD., PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., prof.
PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr.
František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD., prof. zw. dr hab. Jan Zimny,
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022
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Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Spe2/21

Názov predmetu: Špecializácia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4 / 2    Za obdobie štúdia: 52 / 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná základy analýzy a špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie vyhľadávať odborné texty k vybranej problematike, vie používať
techniky spracovania odborného textu v zmysle metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborného diela, schopnosť aplikovať
získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Predmety špecializácie, ich obsah a spôsob vykonania určuje školiteľ. Špecializácia je zameraná
na oblasť vedeckého poznania, v ktorej sa doktorand stane odborníkom.

Odporúčaná literatúra:
Stanoví školiteľ príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 164

A B C D E FX

92.68 5.49 0.61 1.22 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. Róbert
Lapko, ThD., PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., prof.
PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr.
František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD., prof. zw. dr hab. Jan Zimny,
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022



Strana: 78

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Spe3/21

Názov predmetu: Špecializácia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4 / 2    Za obdobie štúdia: 52 / 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná základy analýzy a špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie vyhľadávať odborné texty k vybranej problematike, vie používať
techniky spracovania odborného textu v zmysle metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborného diela, schopnosť aplikovať
získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Predmety špecializácie, ich obsah a spôsob vykonania určuje školiteľ. Špecializácia je zameraná
na oblasť vedeckého poznania, v ktorej sa doktorand stane odborníkom.

Odporúčaná literatúra:
Stanoví školiteľ príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 151

A B C D E FX

92.72 6.62 0.66 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. Róbert
Lapko, ThD., PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., prof.
PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr.
František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD., prof. zw. dr hab. Jan Zimny,
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022
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prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Spe4/21

Názov predmetu: Špecializácia 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4 / 2    Za obdobie štúdia: 52 / 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: pozná základy analýzy a špecifiká práce s odborným textom,
Zručnosti: vie vyhľadávať odborné texty k vybranej problematike, vie používať
techniky spracovania odborného textu v zmysle metodológie,
Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborného diela, schopnosť aplikovať
získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Predmety špecializácie, ich obsah a spôsob vykonania určuje školiteľ. Špecializácia je zameraná
na oblasť vedeckého poznania, v ktorej sa doktorand stane odborníkom.

Odporúčaná literatúra:
Stanoví školiteľ príslušnej špecializácie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 135

A B C D E FX

90.37 9.63 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. Róbert
Lapko, ThD., PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., prof.
PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. ThDr. Peter Majda, PhD., prof. ThDr. SSLic. PaedDr.
František Trstenský, PhD., prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD., prof. zw. dr hab. Jan Zimny,
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.03.2022
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Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.


