PRIJÍMACIE KONANIE PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
na AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
magisterský stupeň štúdia (Mgr.)
Akreditované študijné programy1:
Psychológia

forma štúdia
Denná

počet pre
prijatie
10

* FF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu
uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.
1

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Termín podania prihlášky do: 30. 7. 2022
Prijímacie konanie: august 2022
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
- elektronická prihláška
20 €
- klasická prihláška (ručne vypísaná)
40 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania FF UPJŠ vracia uchádzačom
iba v prípade neotvorenia študijného programu s nedostatočným počtom uchádzačov, ktorí
splnia podmienky na prijatie.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne
bankovým prevodom a kópiu potvrdenia prevodu zaslať súčasne s prihláškou (pripojiť na
tretiu stranu prihlášky).
Bankové údaje:
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
Záujemca o štúdium na FF UPJŠ musí mať ukončené štúdium v akreditovanom bakalárskom
študijnom programe psychológia, pričom absolvované štúdium musí zodpovedať opisu jadra
akreditovaného bakalárskeho študijného programu psychológia v Slovenskej republike.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)
Požiadavky na prijatie pre magisterský program psychológia pre zahraničných študentov.
Záujemca o štúdium na FF UPJŠ musí mať ukončené štúdium v bakalárskom študijnom
programe z odboru psychológia, pričom absolvované štúdium musí zodpovedať opisu jadra
akreditovaného študijného programu psychológia v Slovenskej republike. Týka sa to nosných
tém a zručností študijného odboru:
Nosné témy jadra vedomostí študijného odboru (1. stupeň)
Nosné témy jadra vedomostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na základné poznatky
z oblasti všeobecnej orientácie v odbore a z oblasti teoretických (základné a špeciálne disciplíny)
a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré sú v prevažnej miere orientované na jednotlivca,
prípadne psychologické aspekty jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín.
Uvedené sa týka najmä poznatkov z týchto oblastí:
- Dejiny psychológie
- Všeobecná psychológia
- Kognitívna psychológia
- Vývinová psychológia
- Psychológia osobnosti
- Psychopatológia
- Sociálna psychológia
- Psychobiológia
- Neuropsychológia
- Psychológia práce a organizácie
- Pedagogická psychológia
- Školská psychológia
- Klinická psychológia
- Poradenská psychológia
Jadro vedomostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sa ďalej viaže na základné poznatky z oblasti
diagnostiky a metodológie:
- Teória a základy psychodiagnostiky
- Teória a základy psychometrie
Metodológia
- Základy metodológie (kvantitatívny a kvalitatívny výskum)
- Experimentálne metódy
- Základy štatistiky
Nosné témy jadra zručností študijného odboru (1. stupeň)
Nosné témy jadra zručností 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na uplatňovanie
základných poznatkov z oblasti teoretických a aplikovaných disciplín, psychologickej diagnostiky
(vrátane psychometrie) a metodológie:
- Základy diagnostiky
- Vedenie rozhovorov
- Skupinové intervenčné techniky
- Konštruovanie meracích nástrojov
- Dizajn a realizácia experimentu a výskumu
- Zber dát
- Štatistická analýza dát
- Kvalitatívna analýza dát

Jadro 1. stupňa vysokoškolského štúdia sa ďalej viaže na nadobúdanie všeobecných
akademických zručností v oblastiach:
- Vyhľadávanie informácií a orientácia v informáciách
- Knižné a bibliografické zručnosti
- Čítanie a interpretácia článkov
- Písanie odborných textov
- Etika

Podmienky prijatia
Nasledovné dokumenty je potrebné spolu s prihláškou na štúdium predložiť v anglickom
jazyku, resp. v inom jazyku s ich úradným prekladom do slovenského alebo anglického
jazyka:
 Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ na akademický rok
2022/2023
 overená fotokópia vysvedčenia a diplomu o ukončení štúdia v akreditovanom
bakalárskom študijnom programe psychológia
 výpis absolvovaných predmetov na Bc. stupni štúdia
 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študenta na štúdium
 stručný životopis
 čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka na úrovni B1
 1 fotografia formátu 3,5 x 4,5 cm,
 potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
V deň zápisu na štúdium sa uskutoční skúška z anglického jazyka formou písomného testu.
Ak študent skúškou nepreukáže znalosť anglického jazyka na úrovni B1, bude musieť
absolvovať intenzívny kurz anglického jazyka v rozsahu 60 hodín, ktorý bude poskytnutý
UPJŠ za úhradu 700 €. Túto úhradu je študent povinný zaplatiť podľa pokynov FF UPJŠ
a táto sa nezapočítava do výšky úhrady stanovenej za štúdium v anglickom jazyku.
Výška školného za akademický rok je 4500 Eur.
Prihlášky zaslať na adresu: Filozofická fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, P. O. Box A-29,
040 59 Košice, Slovakia
Rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Proti
rozhodnutiu dekana 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.
v Košiciach dňa 21. 6. 2021

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

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

