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Areál Filozofickej fakulty UPJŠ – ako už tradične na záver zimného semestra – sa opäť otvoril 

pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. Po výborných ohlasoch z minulého roka sa aj tohtoročný 

Deň otvorených dverí konal pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach si v tomto roku pripomína decénium svojej existencie 

a v tomto duchu sa niesol aj jej Deň otvorených dverí. 

„Otvorili sme budovy Aristoteles, Sokrates a Platón pre maturantov, aby mali možnosť stretnúť 

sa s našimi učiteľmi, získať od nich informácie a vytvoriť si obraz o nárokoch a možnostiach štúdia 

na našej fakulte, o zahraničných pobytoch, ale aj uplatnení sa na trhu práce doma a v zahraničí. 

To všetko je dôležitou súčasťou zodpovedného rozhodnutia každého stredoškoláka, ktorému nie je 

ľahostajná jeho budúcnosť,“ uviedla dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

Pre návštevníkov bolo pripravených jedenásť stanovíšť, na ktorých sa im predstavili jednotlivé 

katedry filozofickej fakulty. Popri klasických formách prezentácie sa mohli záujemcovia o štúdium 

zapojiť do rôznych vedomostných a zábavných súťaží, tvorivých dielní, v literárnej kaviarni mohli 

pri šálke čaju alebo kávy diskutovať s tvorcami umeleckých textov o význame a poslaní umenia, 

alebo sa mohli zúčastniť na prednáške zástupkyne Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej 

komisie na Slovensku Mgr. Nataše Procházkovej, PhD., o preklade v inštitúciách Európskej únie 

či na prezentácii zástupcu Národného kariérneho centra Mgr. Miroslava Koleníka. Predstavili sa aj 

študentské médiá – časopis Univerzál a televízia UniTV, ktorá premietala ukážky svojich reportáží 

a predvádzala techniku v televíznom štúdiu. Stredoškoláci si mohli skúsiť prácu za moderátorským 

pultom a pre návštevníkov bolo pripravené aj premietanie filmu Vraždy v literatúre, ktorý nakrútili 

študenti masmediálnych štúdií. 

„Privítali sme maturantov, ich rodičov a pedagógov, aby sme im predstavili našu odbornosť, 

profesionalitu a našu ponuku vysokoškolského štúdia. Veríme, že každý stredoškolák, ktorý nás 

navštívil, od nás odchádzal s dobrým pocitom, že sem patrí – že patrí na Filozofickú fakultu UPJŠ 

v Košiciach,“ dodala dekanka O. Orosová. 

 

K podujatiu sa vraciame aj prostredníctvom fotogalérie (autorka foto: Veronika Vávrová). 


