
Premiérový Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ 

v Košiciach 
 

V areáli FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH sa 8. novembra 2016 uskutoč-
nilo podujatie s názvom Kariérny deň. Študentom poskytlo jedinečnú možnosť ne-
formálne sa stretnúť so svojimi potenciálnymi zamestnávateľmi a informovať sa 
o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Na Kariérnom dni, organizovanom pod 
záštitou KATEDRY ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY (KAA) FF UPJŠ v spolupráci s NÁROD-
NÝM KARIÉRNYM CENTROM (NKC), sa zúčastnili významní zamestnávatelia tak na Slo-
vensku, ako aj v zahraničí. 

Otvorenie podujatia sa konalo v aule na Kostlivého ulici. Po príhovoroch zástupcov 
NKC Igora Holéczyho a Mira Koleníka, ktorí na podujatie pozvali jednotlivé firmy, 
a dekanky FF UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., mali tieto firmy možnosť pred-
staviť sa študentom a pozvať ich k svojim informačným stánkom, kde prebiehali ne-
záväzné rozhovory o možnostiach zamestnania. Pozvanie prijali spoločnosti Lugera & 
Maklér, Accenture, Amazon, T-Systems, AT&T, Holcim, Manpower, SUVko Coaching, 
Your Choice a ďalšie. 

Po oficiálnom otvorení nasledovala prednáška uznávaného rečníka a kouča Owena 
Fernandesa. Po nej mohli študenti navštíviť informačné stánky firiem, vypočuť si ich 
prezentácie a zúčastniť sa na ich workshopoch. V budove Platón prebiehalo niekoľko 
seminárov. Kým workshop Progress Road kariéry a života (SUVko) bol zameraný na 
plánovanie života a kariéry, na workshope firmy Manpower radili, ako si správne na-
písať životopis. Spoločnosť SUVko navyše organizovala online testovanie profesných 
spôsobilostí. V budove Minerva sa študenti dozvedeli, kde sa môžu po skončení štú-
dia uplatniť, dostali informácie o pracovných úväzkoch či náplni práce a nechýbali ani 
ponuky na stáže, ktoré môžu študenti absolvovať už počas štúdia. Podujatie uzatvorila 
firma Your Choice prednáškou na tému Ako sa stať úspešným prekladateľom. 

Premiérový kariérny deň sa niesol v uvoľnenej atmosfére. Organizátorov potešila 
veľká účasť zo strany študentov – spolu ich prišlo až 495, z toho 472 z FF UPJŠ a 23 
z PF UPJŠ. Najviac, až 324 bolo študentov anglistiky a amerikanistiky, prišlo aj 35 
študentov histórie, 33 poslucháčov slovakistiky a masmediálnych štúdií, 30 budúcich 
politológov, 24 študentov sociálnej práce či 18 poslucháčov germanistiky. 
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