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Religionistika
(Mgr., 2 roky, denná a externá forma)

Probačná a mediačná práca 
(Mgr., 2 roky, denná a externá forma)

Absolvent študijného programu získa rozširujúce vedomosti o jednotlivých svetových náboženských 
systémoch a jednotlivých modeloch prístupov k náboženstvu od psychológie, filozofie, sociológie, iko-
nografie až po antropológiu náboženstva. Dokáže prehĺbiť a vedecky rozvinúť súčasnú problematiku 
náboženstva a jeho funkcie v modernej spoločnosti, politické a sociálne aspekty náboženských hnutí  
a smerov. Získa podrobné znalosti o nových náboženských smeroch, o náboženskej situácii na Slo-
vensku, predovšetkým však profesionálne kompetencie v problematike byzantológie a kresťanského 
východu. V teoretickej rovine je schopný presne identifikovať konkrétny teoretický prístup pri práci  
s odbornou a vedeckou literatúrou a je schopný uplatniť ho na konkrétnom materiále, či téme. V prak-
tickej rovine je schopný pripraviť a uskutočniť komplexný dlhodobý terénny výskum náboženského 
javu v konkrétnej komunite a aplikovať jeho výsledky v praxi v podobe uceleného projektu a návrhu na 
riešenie, vyhľadávať, archívne spracovávať a odborne analyzovať pramenné texty a vyvodzovať z nich 
syntetické závery s vedeckou validitou.

Okrem uplatnenia všeobecného rozhľadu sa môže k určitým vybratým otázkam religiozity vyjadrovať 
špecializovane a s vyšším stupňom odbornosti. Dokáže písať odborné články a štúdie do odborných  
a vedeckých časopisov. Svoje teoretické vedomosti dokáže prezentovať v písomnej i ústnej forme pred 
laickou i odbornou verejnosťou. Má predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Uplatnenie absolventa:
- odborný riadiaci pracovník kultúrno-náboženských inštitúcií,
- odborný riadiaci pracovník v špecializovanej štátnej a verejnej správe,
- odborný riadiaci pracovník v múzeách a inštitúciách spravujúcich náboženské predmety a objekty,
- odborný poradca pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie so zameraním na svetové nábožen-
ské systémy.
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Prihlášky na štúdium na GTF je možné podávať do 15.08.2015!

PONUKA MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Absolvent študijného programu  je ako probátor schopný pracovať ako kvalifikovaný pracovník pre 
organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, kontrolovať výkon trestu nespojeného s odňatím slo-
body, dohliadať na správanie obvineného v priebehu skúšobnej doby a napomáhať obvinenému viesť 
riadny život. Ako mediátor dokáže mimosúdne sprostredkovávať riešenia sporov medzi poškodenými 
a obvinenými. V teoretickej rovine má solídne poznatky z oblasti predovšetkým biblickej teológie, je 
schopný vidieť a používať teologické implikácie v súvislosti s hľadaním alternatívnych prístupov a riešení 
pri výkone svojho povolania. Študijný program sa ďalej špecificky zameriava na rozšírenie teoretických 
vedomostí, získanie odborných kompetencií v oblasti formácie a duchovného rozvoja osobnosti človeka 
v krízových situáciách, ktorý sleduje utváranie ľudskej osoby so zameraním na jej posledný cieľ a záro-
veň pre dobro spoločnosti, ktorej je človek členom. V praktickej rovine dokáže absolvent samostatne 
a kvalifikovane riešiť sociálne, edukačné i duchovné problémy, tvorivo uplatňovať princípy spojené s 
plánovaním, organizovaním a vyhodnocovaním výchovnej starostlivosti a poradenskej služby. Absolvent 
je schopný kooperovať ako člen pracovného tímu, dokáže tvorivo a efektívne spolupracovať s členmi 
komunity, v ktorej žije a pracuje.

Uplatnenie absolventa:
- probačný a mediačný úradník,
- komerčná mediácia,
- štátna správa,
- odborný poradca a riadiaci pracovník v cirkevných, ekumenických, štátnych i neštátnych zariade-
niach a ústavoch.



Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je pokra-
čovateľkou Teologickej akadémie, ktorá bola založená v roku 1880. Medzi 
fakultami, ktoré v súčasnosti patria do zväzku Prešovskej univerzity v Pre-
šove, je najstaršou fakultou. Vzdelávanie na fakulte je spojené s tvorivo-fi-
lozofickým a vedeckým poznaním v oblastiach prednášaných disciplín a im 
príbuzným oblastiam vedy a školskej praxe. Fakulta poskytuje vysokoškolské 
vzdelanie v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stup-
ňoch vysokoškolského vzdelávania.

...SITUOVANIE FAKULTY...
Gréckokatolícka teologická fakulta je situovaná v historickom centre Prešova, 
čím ponúka študentom i pracovníkom možnosť kultúrneho i spoločenského 
vyžitia. Má taktiež výhodné umiestnenie vo vzťahu k stravovacím a ubytova-
cím službám i k mestskej hromadnej doprave. 

...ZAHRANIČNÉ VZŤAHY...
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove spolupracuje s viacerými 
európskymi univerzitami v Poľsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, 
Rumunsku, Ukrajine, Belgicku a Taliansku, s ktorými aktívne spolupracuje a 
ponúka možnosti výmenných študijných pobytov.

...DUCHOVNÉ AKTIVITY...
Kaplnka Božej múdrosti slúži na utuženie vzťahov pedagógov, administratív-
nych pracovníkov, zamestnancov a študentov a to prostredníctvom každo-
dennej rannej modlitby pred začatím pracovného dňa, ďalej prostredníctvom 
duchovnej obnovy, ktorá je vždy pred začiatkom zimného a letného semestra 
a je zvlášť zameraná pre pedagogický zbor a študentov. V rámci ubytovacích 
zariadení sa študenti stretávajú pri modlitbových stretnutiach, či spoločných 
duchovných rozhovoroch, čím rozvíjajú svoj duchovný život aj mimo fakulty. 
Taktiež sa stretávajú pri rôznych spoločenských podujatiach, ktoré im ponú-
kajú príležitosť lepšie sa spoznať, nadväzovať nové priateľstvá a pomáhať si 
pri štúdiu. 

...MOŽNOSTI STRAVOVANIA...
Študenti môžu využiť služby kaviarne GTF CAFFÉ, ktorá je zriadená v pries-
toroch fakulty. Taktiež majú možnosť využívať stravovacie služby jedální, kto-
ré sú súčasťou Prešovskej univerzity, kde majú každý deň možnosť výberu z 
viacerých druhov jedál. Okrem toho sa môžu stravovať v mnohých reštaurač-
ných zariadeniach v centre mesta, ktorého je fakulta súčasťou. 

...ŠPORT...
Študenti fakulty môžu využívať športové zariadenia univerzity: plavecký ba-
zén, futbalové a tenisové ihrisko, bežeckú dráhu. Zároveň môžu využívať cyk-
lotrasu a in-line trasu pri rieke Torysa. 


