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Termín podania prihlášky:
Bc., Mgr. do 30.3., zahraniční do 30.4., PhD. do 31.5.

Bakalárske 3-ročné štúdium v odboroch (v dennej
forme): fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve, ošetrovateľstvo, rádiologická technika, ur-

gentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo
Magisterské 2-ročné štúdium v odbore: fyzioterapia
Doktorandské 3-ročné štúdium v odbore: fyzioterapia

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Termín podania prihlášky: Mgr. do 31.3., Bc. do 17.4., PhD. do 31.5.

Študijné odbory:
• Učiteľstvo akademických predmetov: V kombinácii
učiteľstvo geografie, biológie, chémie, matematiky, informatiky, talianského jazyka a literatúry,ruského jazyka a literatúry. Jednoodborové učiteľstvo informatiky a učiteľstvo
ruského jazyka a literatúry.
• Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov: V kombinácii učiteľstvo náboženskej výchovy, hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy. Jednoodborové
učiteľstvo náboženskej výchovy, hudobného umenia a výtvarnej výchovy.
• Pedagogika

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Študijné programy:
• Učiteľstvo (Bc., Mgr.): Učiteľstvo náboženskej výchovy
v kombinácii aj jednoodborové, Učiteľstvo etickej výchovy
v kombinácii, Učiteľstvo filozofie v kombinácii

Doktorandské štúdium:
história, systematická filozofia, teória a dejiny žurnalistiky
Termín podania prihlášky: Bc., Mgr. do 31.3., PhD. do 30.4.

• Predškolská a elementárna pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika, Predškolská a elementárna
pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, Učiteľstvo
pre peimárne vzdelávanie.
• Špeciálna pedagogika: Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
• Liečebná pedagogika
• Sociálna práca: Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálna služby, Poradenstvo a sociálna
komunikácia.
• Manažment
• Ekonomika a manažment podniku
Termín podania prihlášky: Bc., Mgr. do 30.4., PhD. do 31.5.

Jednoodborové študijné programy:
Katolícka teológia (Mgr., PhD.), Náuka o rodine (Bc.,
Mgr., PhD.), Sociálna filozofia (Bc., Mgr.), Sociálna
práca (Bc., Mgr., PhD.)

www.pf.ku.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

tov: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo
filozofie, učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo slovenského jazyka
a literatúry, učiteľstvo histórie
- možná je aj kombinácia s vybraným predmetom ponúkaným na Pedagogickej fakulte KU

www.tf.ku.sk

Bakalárske a magisterské štúdium:
• jednoodborové študijné programy: anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia,
psychológia, slovenský jazyk a literatúra, žurnalistika
• medziodborové študijné programy – kombinujú sa
ľubovoľné dva odbory: anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia, slovenský jazyk a
literatúra
• učiteľstvo ľubovoľných dvoch študijných predme-

www.fz.ku.sk
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