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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice 21. september 2015 

 Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie akademického roka 
2015/2016 na UPJŠ v Košiciach 

Dnes predpoludním sa v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 
uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Košického 
samosprávneho kraja, riaditelia košických zdravotníckych zariadení, riaditelia ústavov 
Slovenskej akadémie vied, členovia Správnej rady UPJŠ, zástupcovia Vedeckých rád 
a Akademických senátov UPJŠ, bývalí rektori univerzity a tiež zamestnanci a študenti 
UPJŠ v Košiciach.  

 
Foto: archív UPJŠ v Košiciach: Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 

 

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., vo svojom slávnostnom príhovore 
zaželal študentom do začínajúceho akademického roka veľa energie, trpezlivosti  
a pevnej vôle pri náročnom štúdiu, ale i dostatok priestoru na oddych pri voľnočasových 
aktivitách.  

„Milí študenti, rozhodli ste sa študovať na jednej z najlepších univerzít, našou  
ambíciou je, aby sme Vám poskytli kvalitné, vedecky podložené a plnohodnotné 
vzdelanie, pričom dôraz chceme položiť na využitie vedeckého potenciálu pracovísk 
fakúlt a univerzitných pracovísk s cieľom výučby predmetov  na vysokej odbornej 
úrovni. Verím, že aklimatizáciu na vysokoškolské štúdium zvládnete, využite  k tomu 
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skúsenosti Vašich pedagogických poradcov a možno aj poradcov – špecialistov 
z Univerzitného poradenského centra UNIPOC, ktoré získalo v zrekonštruovanom 
objekte Minerva v univerzitnom areáli na Moyzesovej ulici č. 9 priestor pre 
poradenskú činnosť študentom. Našou ambíciou je ponúknuť Vám nielen kvalitné 
vzdelanie, ale aj možnosti pre zmysluplné voľnočasové aktivity: v oblasti kultúry, 
športu a umenia, aby ste na štúdium mali len tie najkrajšie spomienky,“ zdôraznil vo 
svojom príhovore študentom rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Slávnostný ceremoniál pokračoval predstavením nových profesorov Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odovzdaním dekrétov novým doktorom vied, 
docentom a predstavením nových nositeľov vedeckého kvalifikačného stupňa IIa 
priznaným Komisiou Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie 
zamestnancov. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj odovzdávanie Ceny rektora 
UPJŠ v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach 
v oblasti vedy a výskumu.  

Cenu rektora UPJŠ získali: 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., z Katedry teórie štátu a práva Právnickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach, za významný vedecký prínos v oblasti teórie štátu a práva 
na Slovensku, za významnú vedeckú, prekladateľskú a zostavovateľskú publikačnú 
činnosť a za sprístupnenie diel významných svetových právnych filozofov slovenskej 
odbornej právnej komunite. 

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc., z Ústavu matematických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, za mimoriadny vedecký prínos k rozvoju 
ekonomickej a finančnej matematiky a za významnú publikačnú činnosť. 

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., z Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, za vedecký prínos v oblasti výskumu prírodných antikancerogénnych látok 
a za významnú publikačnú činnosť. 

Číselné údaje o akademickom roku 2015/2016: 

ŠTUDENTI 

V akademickom roku 2015/2016 nastupuje do prvých ročníkov bakalárskeho, 
magisterského a doktorského štúdia na UPJŠ v Košiciach spolu 2420 študentov. 
Celkový počet študentov na piatich fakultách univerzity (Lekárska, Prírodovedecká, 
Právnická, Filozofická a Fakulta verejnej správy) a Ústave telesnej výchovy a športu 
v akademickom roku 2015/2016 je 7 477 (z toho 658 externých študentov).  

ZAMESTNANCI 

Z celkového počtu 680 pedagogický zamestnancov zabezpečuje výučbu študentov 
110 profesorov, 133 docentov, 371 odborných asistentov, 49 asistentov a 17 lektorov. 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

K dnešnému dňu ponúka UPJŠ vysokoškolské vzdelanie v 217 akreditovaných 
študijných programoch I., II., spojeného I. a II. stupňa a III. stupňa. Štruktúra 
akreditovaných programov podľa stupňa štúdia je: 109 programov v prvom stupni 
štúdia, 66 programov v druhom stupni a spojenom prvom a druhom stupni a 42 
programov pre tretí stupeň štúdia.   
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 Pevnou súčasťou ponuky štúdia bude aj v tomto akademickom roku dvanásť 
certifikovaných interdisciplinárnych blokov, ktoré sú výsledkom projektu Rozvoj 
inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ (RIFIV). 
Interdisciplinárne bloky sú zamerané tak, aby študenti všetkých ročníkov všetkých 
fakúlt UPJŠ mali možnosť získať okrem vzdelania vo svojom odbore aj ďalšie užitočné 
kompetencie a zvýšili si tak šancu uplatnenia sa na trhu práce.  

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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