Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
FILOZOFICKÁ FAKULTA

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
(magisterský stupeň)
Akreditované jednoodborové študijné programy1

Forma štúdia

Psychológia
Britské a americké štúdiá

denná
denná, externá

Počet na
prijatie
50
40

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Sociálna práca2
Filozofia
História
Politológia
Masmediálne štúdiá

denná
denná, externá
denná
denná
denná, externá
denná, externá

25
40
10
10
30
30

Učiteľstvo akademických predmetov kombináciách, v dennej forme štúdia:
Plánovaný počet prijatých: 40
Slovenský jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Slovenský jazyk a literatúra – Anglický jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Anglický jazyk a literatúra - Nemecký jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Nemecký jazyk a literatúra – Geografia
Nemecký jazyk a literatúra – Informatika
Anglický jazyk a literatúra – Matematika
Anglický jazyk a literatúra – Geografia
Anglický jazyk a literatúra – Biológia
Anglický jazyk a literatúra – Informatika
Slovenský jazyk a literatúra – Matematika
Slovenský jazyk a literatúra – Geografia

Slovenský jazyk a literatúra – Biológia
Slovenský jazyk a literatúra – Informatika
Etická výchova – Nemecký jazyk a literatúra
Etická výchova – História
Etická výchova – Geografia
Etická výchova – Biológia
Etická výchova – Výchova k občianstvu
Etická výchova – Latinský jazyk a literatúra
Etická výchova – Slovenský jazyk a literatúra
História – Geografia
História – Výchova k občianstvu
História – Slovenský jazyk a literatúra
História – Anglický jazyk a literatúra
História – Nemecký jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Anglický jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – História
Latinský jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu
Nemecký jazyk a literatúra – Psychológia
Anglický jazyka literatúra – Psychológia
Slovenský jazyk a literatúra – Psychológia
Výchova k občianstvu – Psychológia
Etická výchova – Psychológia
História – Psychológia
FF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu
uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.
1

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma) a 3 roky (externá forma),

Štandardná dĺžka štúdia sociálnej práce pre absolventov študijného programu Sociálna práca
v študijnom odbore Sociálna práca (denná forma) sú 2 roky, štúdium sociálnej práce s konverzným
ročníkom pre absolventov študijných programov v iných študijných odboroch sú 3 roky (denná
forma) a 4 roky (externá forma).
2

Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu diplomu s dodatkom.
Externá forma štúdia je spoplatnená.
Termín podania prihlášky: do 31. 5. 2022
Prijímacie konanie: august - september 2022
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
Elektronická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky
Klasická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky

20 €
40 €

Po postúpení elektronickej prihlášky uchádzač nie je povinný zasielať papierovú verziu elektronickej
prihlášky. Pokiaľ uchádzač neposiela elektronickú prihlášku, je povinný postúpiť v stanovenom
termíne podpísanú klasickú papierovú verziu prihlášky.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania FF UPJŠ vracia uchádzačom iba
v prípade neotvárania študijných programov s nedostatočným počtom uchádzačov, ktorí splnia
podmienky na prijatie.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým
prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým
prevodom (nie šekom). Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.
Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Na prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.
Prijímacia skúška
Termín prijímacích skúšok: 23. 8. 2022
Poplatok za prijímaciu skúšku: 10 € (v prípade jej konania)
Prijímacia skúška v príslušných odboroch sa bude konať iba v prípade, ak počet uchádzačov prekročí
plánovanú kapacitu prijatia študentov alebo je to stanovené v podmienkach jednotlivých študijných
programov nižšie. Informácia o konaní/nekonaní prijímacej skúšky bude zverejnená na webovej
stránke FF UPJŠ do 11. 7. 2022.
Platbu za konanie prijímacej skúšky je nevyhnutné realizovať v čase od 12. 7. – 31. 7. 2022.
Potvrdenie o prevode (10 €) je potrebné priniesť na prijímaciu skúšku.
Základné podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium študijného programu druhého stupňa je
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
Ďalšie podmienky prijatia
1. Prihlášku je možné podať elektronicky (preferovaný spôsob) alebo je možné vyplniť tlačivo
odporúčané Ministerstvom školstva SR na akademický rok 2022/2023
2. najneskôr do 11. júla 2022 zaslanie výpisu výsledkov na Bc. stupni štúdia;
3. najneskôr do 11. júla 2022 zaslanie overenej kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia
o štátnej skúške a dodatku k diplomu (u notára alebo na matrike overené fotokópie) – tí
uchádzači, ktorí už absolvovali SŠ;
4. do 22. 8. 2022 zaslanie overenej kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej
skúške a dodatku k diplomu (u notára alebo na matrike overené fotokópie) – tí uchádzači,
ktorí absolvovali SŠ po termíne 11. 7. 2022;
- v prípade, že študentovi ešte neboli vydané doklady o ukončení Bc. štúdia, doručí potvrdenie
o úspešnom absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok).
Body 2. – 4. neplatia pre absolventov študijných programov Bc. stupňa štúdia na UPJŠ.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
– Prihláseným uchádzačom s prijímacou skúškou budú zaslané informácie o prijímacej skúške
najneskôr mesiac pred stanoveným termínom.

–
–
–

Prihláseným uchádzačom bez prijímacej skúšky, budú zaslané informácie o prijatí prihlášky na
štúdium elektronicky do mailovej schránky, ktorú uviedli v prihláške
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na web stránke fakulty po zasadnutí prijímacej
komisie začiatkom septembra 2022
Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Proti
rozhodnutiu dekanky o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Miesto doručenia prihlášky (keď nebola podaná elektronicky):
Filozofická fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice
Uchádzačovi o štúdium so špecifickými potrebami sa na jeho písomnú žiadosť na základe
vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania
s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky musí uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami podať spolu
s prihláškou. K žiadosti je potrebné pripojiť aj dokument odbornej inštitúcie, v ktorom sú uvedené
špecifické potreby študenta.
Podmienky prijatia
na študijný program Britské a americké štúdiá (magisterský stupeň)
----------------------------------------------------------------------------------------------1. Základnou podmienkou prijatia na magisterské jednoodborové štúdium v študijnom programe
britské a americké štúdiá na FF UPJŠ v dennej a externej forme je ukončené jednoodborové
alebo medziodborové bakalárske štúdium v študijných programoch britské a americké štúdiá v
študijnom odbore filológia alebo ukončené jednoodborové bakalárske štúdium v študijnom
programe rodové štúdiá a kultúra v študijnom odbore filológia.
2. Podmienkou prijatia na magisterský stupeň jednoodborového študijného programu britské a
americké štúdiá pre absolventov jednoodborového alebo medziodborového bakalárskeho
štúdia na iných vysokých školách v inom študijnom programe v študijnom odbore filológia je
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Podmienkou prijatia je zároveň súhlas dekanky FF
UPJŠ, že absolvovaný bakalársky študijný program je dostatočne kompatibilný so študijným
programom britské a americké štúdiá na bakalárskom stupni (minimálne 3/5 obsahu
predstavujúce jadro študijného programu). Prijímacia skúška bude pozostávať z písomnej
skúšky – testu. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje dekanka FF UPJŠ. Test
bude zameraný predovšetkým na profilujúce oblasti britských a amerických štúdií, a to
anglickú jazykovedu, základy literárnej vedy, anglofónne literatúry (britská a americká
literatúra), britské a americké štúdiá (história, inštitúcie, kultúra a umenie vo Veľkej Británii
a v USA). Od uchádzačov sa očakáva veľmi dobré zvládnutie vedomostí v rozsahu učebných
osnov v študijnom programe britské a americké štúdiá na bakalárskom stupni realizovanom na
Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Hodnotenie:
100 % bodov písomný test

Podmienky prijatia
na študijný program Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
(magisterský stupeň)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Štúdium programu zameraného na preklad a tlmočenie je realizované so zameraním na anglický jazyk
a možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Anglický jazyk a kultúra
Modul 2 Moderné jazyky - francúzsky jazyk

Podmienkou prijatia na magisterské jednoodborové štúdium v študijnom programe anglický jazyk pre európske
inštitúcie a ekonomiku pre absolventov jednoodborového alebo medziodborového bakalárskeho štúdia na iných
vysokých školách v rovnakom študijnom programe alebo inom študijnom programe v študijnom odbore filológia
je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Podmienkou prijatia je zároveň súhlas dekanky FF UPJŠ, že
absolvovaný bakalársky študijný program je dostatočne kompatibilný so študijným programom anglický jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na bakalárskom stupni (minimálne 3/5 obsahu predstavujúce jadro
študijného programu).
Prijímacia skúška bude pozostávať z písomnej a ústnej časti. Úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je
podmienkou na pokračovanie v ústnej časti skúšky. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje dekanka
FF UPJŠ.
Písomná časť bude zameraná predovšetkým na profilujúce oblasti študijného programu, a to komparatívnu
anglickú a slovenskú jazykovedu, teóriu translatológie a terminológie, odborný preklad, právo a ekonomiku
a terminológie týchto odborov, a európske inštitúcie. Od uchádzačov sa očakáva veľmi dobré zvládnutie
vedomostí v rozsahu učebných osnov v študijnom programe anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
na bakalárskom stupni, realizovanom na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Ústna časť bude zameraná na konzekutívne tlmočenie a anglický jazyk, predovšetkým na schopnosť uplatniť
aktívnu slovnú zásobu v konverzácii v anglickom jazyku, schopnosť plynulo štylizovať myšlienky s
rešpektovaním syntaktických a štylistických rovín anglického jazyka, idiomatiku a frazeológiu.
V prípade, že uchádzač má záujem si počas štúdia vybrať modul Moderné jazyky - francúzsky jazyk,
uchádzač absolvuje aj prijímaciu skúšku z francúzskeho jazyka.
Písomná časť bude zameraná predovšetkým na francúzsku jazykovedu, odborný preklad vo francúzskom jazyku,
a termonológie práva a ekonomiky vo francúzskom jazyku.
Ústna časť bude zameraná na konzekutívne tlmočenie vo francúzskom jazyku, na schopnosť uplatniť aktívnu
slovnú zásobu v konverzácii vo francúzskom jazyku, schopnosť plynulo štylizovať myšlienky s rešpektovaním
syntaktických a štylistických rovín francúzskeho jazyka, idiomatiku a frazeológiu.
Hodnotenie:
50 % bodov písomný test AJ (AJ a FJ)
50 % bodov ústna skúška AJ (AJ a FJ)

Podmienky prijatia
na študijný program Psychológia (magisterský stupeň)
------------------------------------------------------------------------------------------1. Na magisterský študijný program psychológia sa môže prihlásiť len absolvent jednoodborového
študijného programu psychológia z odboru psychológia, ktorého vážený priemer za obdobie
bakalárskeho štúdia (bez predmetov štátnej skúšky) nie je horší ako 2,50.
2. Úroveň kompatibility absolvovaného študijného programu v študijnom odbore psychológia na inej
fakulte alebo vysokej škole s bakalárskym študijným programom odboru Psychológie posudzuje
garant bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach.

3. V prípade, že počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky uvedené v bode jedna a dva
prekročí odporúčaný počet prijímaných študentov, uchádzači budú prijatí podľa poradia
na základe váženého priemeru za obdobie bakalárskeho štúdia.

Podmienky prijatia
na študijný program Sociálna práca (magisterský stupeň)

1.

2.

3.

4.

Absolvovanie bakalárskeho študijného programu sociálna práca v študijnom odbore sociálna
práca na FF UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný
program sociálna práca alebo absolvovanie študijného programu aplikovaná etika v študijnom
odbore filozofia na FF UPJŠ alebo študijného programu psychológia v študijnom odbore
psychológia na FF UPJŠ.
Absolvovanie študijného programu v študijných odboroch sociálna práca, psychológia, logopédia
a liečebná pedagogika, učiteľstvo a pedagogické vedy, veterinárne lekárstvo (so zameraním na
kynológiu), filozofia (so zameraním na etiku), politické vedy (so zameraním na verejnú politiku
a verejnú správu) na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je kompatibilný s príslušným
študijným programom FF UPJŠ, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný
program. Úroveň kompatibility posudzuje garant študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach.
Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného
programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré v prípade
absolventa inej fakulty alebo VŠ sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného
bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ; ekvivalenciu posudzuje garant príslušného
študijného programu FF UPJŠ. Štandardná dĺžka magisterského študijného programu je v tomto
prípade dva roky.
V prípade, že počet uchádzačov prekročí plánovaný počet prijatých študentov na príslušný
študijný program sociálna práca, bude uchádzač prijatý podľa úspešnosti na prijímacej skúške,
ktorá bude z predmetov štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu sociálna
práca na FF UPJŠ (študijný program zverejnený na webovej stránke FF UPJŠ).

Podmienky prijatia
na študijný program Filozofia (magisterský stupeň)
------------------------------------------------------------------------------1. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje
uchádzačom vybratý magisterský študijný program filozofia.
2. Absolvovanie študijného programu aplikovaná etika v študijnom odbore filozofia alebo
študijného programu aplikovaná etika a filozofia v študijnom odbore filozofia na FF UPJŠ,
ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FF UPJŠ, na ktorý nadväzuje
uchádzačom vybratý magisterský študijný program. Úroveň kompatibility posudzuje garant
študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach.
3. Absolvovanie študijného programu v študijnom odbore filozofia na inej fakulte alebo vysokej
škole, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FF UPJŠ, na ktorý nadväzuje
uchádzačom vybratý magisterský študijný program. Úroveň kompatibility posudzuje garant
študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach.
4. Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného
programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré v prípade
absolventa inej fakulty alebo VŠ sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného
bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ; ekvivalenciu posudzuje garant príslušného
študijného programu FF UPJŠ.
5. V prípade, že počet uchádzačov prekročí plánovaný počet prijatých študentov na príslušný
študijný program filozofia, bude uchádzač prijatý podľa úspešnosti na prijímacej skúške, ktorá
bude z predmetov štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu filozofia na
FF UPJŠ (študijný program zverejnený na webovej stránke FF UPJŠ).

Podmienky prijatia
na študijný program História (magisterský stupeň)
----------------------------------------------------------------------------------1. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje
uchádzačom vybratý magisterský študijný program história.
2. Absolvovanie študijného programu v študijnom odbore historické vedy na inej fakulte alebo
vysokej škole, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FF UPJŠ, na ktorý
nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program. Úroveň kompatibility
posudzuje garant študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach.
3. Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného
programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré v prípade
absolventa inej fakulty alebo VŠ sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného
bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ; ekvivalenciu posudzuje garant príslušného
študijného programu FF UPJŠ.
4. V prípade, že počet uchádzačov prekročí plánovaný počet prijatých študentov na príslušný
študijný program história, bude uchádzač prijatý podľa úspešnosti na prijímacej skúške, ktorá
bude z predmetov štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu história na FF
UPJŠ (študijný program zverejnený na webovej stránke FF UPJŠ).
Podmienky prijatia
na študijný program Politológia (magisterský stupeň)
----------------------------------------------------------------------------------1. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu politológia v študijnom odbore politické
vedy alebo študijného programu medzinárodné vzťahy v študijnom odbore politické vedy
alebo študijného programu politológia – masmediálne štúdiá v študijných odboroch politické
vedy a mediálne a komunikačné štúdiá na FF UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje
uchádzačom vybratý magisterský študijný program politológia.
2. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu politológia v študijnom odbore politické
vedy alebo študijného programu medzinárodné vzťahy v študijnom odbore politické vedy na
inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FF
UPJŠ, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program. Úroveň
kompatibility posudzuje garant študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach.
3. Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného
programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré v prípade
absolventa inej fakulty alebo VŠ sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného
bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ; ekvivalenciu posudzuje garant príslušného
študijného programu FF UPJŠ.
4. V prípade, že počet uchádzačov prekročí plánovaný počet prijatých študentov na príslušný
študijný program politológia, bude uchádzač prijatý podľa úspešnosti na prijímacej skúške,
ktorá bude z predmetov štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu
politológia na FF UPJŠ (študijný program zverejnený na webovej stránke FF UPJŠ).
Podmienky prijatia
na študijný program Masmediálne štúdiá (magisterský stupeň)
-------------------------------------------------------------------------------------------------1. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu masmediálne štúdiá v študijnom odbore
mediálne a komunikačné štúdiá alebo študijného programu politológia – masmediálne
štúdiá v študijných odboroch politické vedy a mediálne a komunikačné štúdiá na FF UPJŠ
v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program
masmediálne štúdiá.
2. Absolvovanie študijného programu v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá na
inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným

programom FF UPJŠ, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný
program. Úroveň kompatibility posudzuje garant študijného programu na FF UPJŠ v
Košiciach.
3. Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho
študijného programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré
v prípade absolventa inej fakulty alebo VŠ sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky
príslušného bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ; ekvivalenciu posudzuje
garant príslušného študijného programu FF UPJŠ.
4. V prípade, že počet uchádzačov prekročí plánovaný počet prijatých študentov na príslušný
študijný program masmediálne štúdiá, bude uchádzač prijatý podľa úspešnosti na
prijímacej skúške, ktorá bude z predmetov štátnej skúšky príslušného bakalárskeho
študijného programu masmediálne štúdiá na FF UPJŠ (študijný program zverejnený na
webovej stránke FF UPJŠ).
PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA MAGISTERSKÝ STUPEŇ
UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
___________________________________________________________________________
Pravidlá pre prijímacie konanie
1. Absolvent bakalárskeho medziodborového študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach
môže pokračovať v štúdiu nadväzujúceho magisterského študijného programu v študijnom
odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Ak počet uchádzačov na daný magisterský študijný
program prekračuje kapacitu študijného programu, uprednostnia sa uchádzači s lepším
výsledkom štúdia na bakalárskom stupni.
2. Pre absolventov bakalárskeho štúdia na iných vysokých školách v študijnom odbore učiteľstvo
a pedagogické vedy je podmienkou súhlas dekanky FF UPJŠ, že absolvovaný bakalársky
študijný program je dostatočne kompatibilný s príslušným študijným programom FF UPJŠ na
bakalárskom stupni (minimálne 3/5 obsahu predstavujúce jadro študijného programu).

v Košiciach dňa 21. 06. 2021

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
predsedníčka AS FF UPJŠ

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

