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Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka svojim študentom unikátnu možnosť stretnúť 

svojich budúcich potenciálnych zamestnávateľov priamo na akademickej pôde, kde práve 

študujú. Pod organizačnou taktovkou Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ pripravila 

Kariérny deň, na ktorý pozvala renomované firmy predstavujúce významných zamestnávateľov 

na Slovensku aj v zahraničí. 

„Ide o prvú akciu tohto druhu na našej fakulte. Prídu k nám špičkové medzinárodné firmy, 

ako napríklad Accenture, Amazon, T-Systems, AT&T, Holcim, Manpower, Google a mnohé 

ďalšie, a prídu iba kvôli našim študentom,“ uvádza dekanka FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. 

Oľga Orosová, CSc. 

Premiérový Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa uskutoční v utorok 

8. novembra 2016 v čase od 9:00 do 12:30 v areáli FF UPJŠ na Moyzesovej ulici v historickom 

centre mesta Košice. Podujatie je organizované najmä pre študentov magisterských študijných 

programov a končiacich študentov bakalárskych študijných programov. 

„Firmy, ktoré prídu s informačnými stánkami, prezentáciami a workshopmi, majú záujem 

o dobré uplatnenie našich absolventov v ich študijných odboroch. Najväčší záujem je 

o kvalitných psychológov do firiem, odborníkov na mediálnu komunikáciu na marketingové 

a komunikačné oddelenia, o expertov na cudzie jazyky, ale aj o odborníkov v oblasti sociálnych 

a poradenských záležitostí,“ spresňuje vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ 

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 

V infostánkoch a na prezentáciách sa študenti FF UPJŠ dozvedia, kde sa môžu uplatniť po 

skončení štúdia – ale aj počas neho – a tiež o ponukách stáží a čiastkových pracovných úväzkov. 

„Na workshopoch budú mať šancu skvalitniť svoje zručnosti potrebné na úspešný pracovný 

pohovor a získajú cenné informácie, ako si správne vybrať z rôznych pracovných ponúk,“ 

dodáva S. Tomaščíková. 

„Toto podujatie vnímam ako prejav mimoriadneho záujmu našej fakulty a univerzity 

o potreby praxe a zároveň ako významnú príležitosť, inšpiráciu, povzbudenie a šancu pre našich 

študentov získať dôležité informácie a skúsenosti,“ zdôrazňuje dekanka O. Orosová. 
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