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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Termín pre podanie prihlášky 
do 31. 03. 2022 (Bc.), do 30. 06. 2022 (Mgr.)

Deň otvorených dverí
03. 02. 2022

Povinné prílohy:

Poplatok za prijímacie konanie:
• 30 Eur – papierová forma prihlášky – tlačivo ŠEVT
• 20 Eur – elektronická forma – zaregistrovaná cez portál e-prihlaska.upjs.sk 

Úhrada za prijímacie konanie – VÝHRADNE bankovým prevodom alebo platobnou bránou. 

Poplatok po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti v prijímacom konaní, NEBUDE 
vrátený.

• Preferovaná je elektronická prihláška.
• Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nepožadujeme.

Možnosti štúdia 
v akademickom roku 
2022/2023

KONTAKT

WEB FAKULTY



Prečo PF UPJŠ v Košiciach?

Naše výhody?

Študuj aj za hranicami!

Hranice poznania nemusíš prekonávať len doma. U nás je samozrejmosťou možnosť absolvovať časť 
štúdia na za-hraničnej univerzite, napríklad v rámci programu ERASMUS+. Mobilitné štipendium  
Ti umožní finančne pokryť výdavky v cudzine. Po návrate sme ústretoví pri uznávaní predmetov 
lebo chceme, aby naši študenti cestovali a prinášali sebe aj nám nové podnety a skúsenosti zo sveta.
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Nadšenie vedcov a učiteľov  Prírodovedeckej fakulty už vyše 55 rokov formuje osobnosť a odbor-
nosť svojich absolventov. Spoločne s využívaním špičkovej výskumnej infraštruktúry vo výučbe sa 
stáva hlavným faktorom ich výborného uplatnenia v praxi, najmä vo výskume, priemysle, školstve  
a komerčnom sektore. Od práce Tvojich snov Ťa možno delia len dva kroky.
nadvakroky.sk
Veda mení svet

Z pohľadu študenta je prínosom individuálny prístup, práca v menších skupinách, osobné konzul-
tácie so  školiteľom k záverečným prácam, či podpora rozvoja študentov cez pomocné vedecké sily. 
Vďaka tejto skúsenosti rozvíjaš  zručnosti vo svojom obľúbenom odbore priamo vo výskume na fa-
kulte a nemusíš pracovať mimo nej. Podporujeme tiež šport a kvalitné študijné úsilie prospechový-
mi, či motivačnými odborovými štipendiami.
nadvakroky.sk/prakticke-info/ 

U nás sa môžeš zamerať na obľúbenú vedu a na to  čo Ťa 
baví v jednoodborovom štúdiu, alebo si vybrať dvojkombi-
náciu v medziodborovom štúdiu prírodovedných predme-
tov s možnosťou výberu aj z humanitných predmetov za-
bezpečovaných Filozofickou fakultou našej univerzity.  
Ak sa ale časom rozhodneš inak, môžeš neskôr pokračovať iba v jednom preferovanom odbore. 
Na bakalárskom stupni štúdia máš na výber študovať tieto odbory: 
• biológia ekológia, chémia, geografia, matematika,   fyzika a biofyzika, informatika, 

aplikovaná informatika, či analýza dát a umelá inteligencia. 

Na magisterskom stupni v jednoodborovom štúdiu sa viac špecializuješ a v prípade kombiná-
cie dvoch predmetov pokračuješ v štúdiu učiteľstva pre základné a stredné školy. Tých najväč-
ších nadšencov vedy a bádania potom radi privítame na doktorandskom štúdiu.
e-prihlaska.upjs.sk
nadvakroky.sk
Veda mení svet

Aké štúdium Ti 
ponúkame?

Kvalitná veda = kvalitné štúdium

Sme výskumná univerzita a sme hrdí na to, že produkujeme cenné poznatky pre našu spoločnosť. 
Vedeckú kvalitu našej práce potvrdzujú publikácie v prestížnych časopisoch, ktoré sú výsledkom 
poctivej domácej a medzinárodnej spolupráce a riešenia množstva výskumných projektov. Aj vďaka 
tomu ponúkame moderné štúdium prírodovedných disciplín a ich učiteľstva v kombináciách s iný-
mi predmetmi a to na všetkých troch stupňoch štúdia.
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Košice: metropola, kde máš všetko na dosah.
My na mesto Košice nedáme dopustiť a  preto tvrdíme, že Košice sú ideálnym miestom, kde sa oplatí 
začať žiť a aj tu zakotviť. Medzi prednáškami si na krásnej Hlavnej ulici  môžeš vychutnať kávu,  
či super streetfood, prežiješ kultúrne leto, ale aj vianočnú zimu. Rozbehneš tu kariéru vo svetových 
startupoch, budeš sa učiť od najlepších a študovať na druhej najstaršej univerzite na Slovensku. 
facebook.com/pfupjs | instagram.com/pfupjs
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