
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 4. február 2013 

 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje  

Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium 

 

 

Deň otvorených dverí organizuje 7. februára 2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ 

v Košiciach. Srdečne pozvaní sú nielen študenti a učitelia stredných škôl, ale tiež 

rodičia záujemcov o štúdium na tejto fakulte. V priestoroch jednotlivých ústavov 

fakulty im budú poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných 

odboroch, s možnosťou prehliadky rôznych pracovísk a laboratórií.  

 

 Deň otvorených dverí začne o 8.30 spoločným otvorením v Aule prof. Prasličku 

(RB0A5) na Moyzesovej 11 a stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ktorí okrem 

otázok, prečo sa rozhodli študovať prírodné vedy a čo im štúdium na PF UPJŠ dalo, 

priblížia cestu svojho kariérneho úspechu i zaujímavosti zo sveta vedy či biznisu, 

v ktorom pôsobia. O 10.00 bude program pokračovať predstavením činnosti 

jednotlivých ústavov a ich akademických pracovísk, prehliadkami laboratórií, 

informáciami o štúdiu a rozhovormi so zamestnancami ústavov o vede a výskume.  

 

 „Verím, že tento deň naplní očakávania našich potenciálnych študentov  

a umožní im získať reálnejšie informácie o štúdiu na fakulte nielen od učiteľov  

a vedeckých pracovníkov, ale aj od doktorandov a študentov, ktorí sú im vekovo  

aj záujmami bližšie. Potenciálni študenti budú mať tiež možnosť nahliadnuť  

na pracoviská, na ktorých realizujeme vedecko-výskumné projekty a ktoré nie sú 

vždy ľahko prístupné ani našim študentom," hovorí dekan Prírodovedeckej fakulty 

UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.  

 
 

Program podujatia:  

- 8.30 - Otvorenie a stretnutie s úspešnými absolventmi v rámci ALUMNI 

SPACE – cesta za úspechom 

- 10.00 - Program na ústavoch (viac na: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-

fakulta/10089 )  

 

 

Prírodovedecká fakulty UPJŠ v Košiciach (založená v r. 1963) predstavuje 

významnú vedeckú inštitúciu, ktorej postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen 

na Slovensku, ale i v Európe a vo svete, umocňujú dosiahnuté výsledky vo všetkých 

jej prírodovedných odboroch, bohatá publikačná aktivita zamestnancov, medzinárodné 

kontakty a spolupráca s praxou. Prioritnou úlohou fakulty vo vedecko-výskumnej 
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činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho  

a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej 

spolupráce, predovšetkým zapojením sa do európskych vedeckých a vedecko-

technických projektov.  

 

      V oblasti vzdelávania ponúka desať jednoodborových študijných programov 

(biológia, všeobecná ekológia, fyzika, geografia, environmentálna chémia, chémia, 

informatika, aplikovaná informatika, matematika, finančná a ekonomická matematika) 

a 27 medziodborových študijných programov, na ktoré nadväzujú študijné programy 

učiteľstva príslušných akademických predmetov (biológia, chémia, fyzika, 

informatika, matematika a geografia a ich kombinácie medzi sebou alebo s predmetmi 

vyučovanými  na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach). 
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POZNÁMKA:    Túto tlačovú správu nájdete na:  www.upjs.sk       

 

RNDr. Jaroslava Oravcová, hovorkyňa 
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