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www.upjs.sk/filozoficka-fakulta

055 234 7183

lydia.bereczova@upjs.sk

Termín pre podanie prihlášky 
do 31. 03. 2021 (Bc.) do 31. 05. 2021 (Mgr.)

Deň otvorených dverí
12. 02. 2021

Povinné prílohy:

Poplatok za prijímacie konanie:

• Elektronická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky     20 €
• Elektronická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou      30 €
• Klasická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky             40 €
• Klasická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou             50 €

Poplatok za  materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na FF UPJŠ 
sa vracia uchádzačom iba  v prípade neotvárania študijných programov 
s nedostatočným  počtom uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.

Potvrdenie:
• 1. o zdravotnej spôsobilosti (originál), formulár nájdete        

na webe.
• 2. o úhrade poplatku za prijímacie konanie
• 3. prihlášky strednou školou, ak uchádzač maturuje v škols-

kom roku 2019/2020.

WEB FAKULTY

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 040 59 Košice

Možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH



Špecializované laboratória

O fakulte

Zaujímavosti z fakulty

Kvalita vzdelania

Štúdium v zahraničí

Otázky návštevníkov a odpovede študentov

Fakulta ponúka štúdium až v 82 študijných programoch 
bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a v sied-
mich študijných programoch doktorandského (PhD.) 
stupňa štúdia. Zároveň ponúka doplňujúce pedagogické 
štúdium, špecializačné štúdium školskej psychológie 
ako aj rigorózne (PhDr.) či atestačné skúšky. Od roku 2015 
umožňuje absolvovať magisterské štúdium psychológie 
v anglickom jazyku aj zahraničným študentom.

Časť praktickej výučby sa realizuje v špecializovaných 
laboratóriách – vo fonetickom laboratóriu, v tlmočníckom 
a jazykovom laboratóriu, vo filmovom a televíznom štúdiu 
a v psychologickom a pedagogickom laboratóriu. Štu-
denti veľkej časti študijných programov počas štúdia 
realizujú odbornú prax podľa zamerania svojho štúdia. Nielen 
špecializované laboratóriá, ale aj všetky učebne sú nové
alebo zrekonštruované a moderne vybavené.

Kvalita poskytovaného vzdelania je daná medzinárodnou 
spoluprácou, vedeckovýskumnou prácou a publikačnou  
činnosťou v domácich a zahraničných odborných časopi-
soch evidovaných v medzinárodných databázach a vychá-
dzajúcich v najprestížnejších domácich a zahraničných vy-
davateľstvách. Na fakulte máme skúsených vysokoškolských 
pedagógov, ktorí neustále rozvíjajú svoje vedomosti, zručnosti 
a kompetencie, vrátane schopností zabezpečovať dištančnú 
formu vzdelávania. 

Filozofická fakulta podporuje  mobility  svojich  študentov
a učiteľov – aktuálne má podpísané zmluvy Erasmus+ 
so 104 univerzitami z 27 krajín. Okrem toho študenti viacerých 
študijných programov môžu využiť program  dvojitých  diplomov 
so zahraničnou univerzitou, prípadne ďalšie možnosti 
zahraničného študijného pobytu alebo stáže.

Čo si naštudovať na prijímacie konanie?

Požiadavky, týkajúce sa vedomostí uchádzačov o štúdium 
na FF UPJŠ, sú uvedené v podmienkach prijímacieho konania 
pre príslušný akademický rok. 

V akej časti mesta sídli fakulta?

Ucelený kempus FF UPJŠ pozostávajúci z viacerých budov 
(vrátane jedálne) sídli na Moyzesovej ulici v centre Košíc. V 
blízkej vzdialenosti od budov FF UPJŠ sa tiež nachádzajú vyso-
koškolské internáty UPJŠ na Medickej ulici.

Ako fakulta pracuje so študentmi so špecifickými potrebami?

FF UPJŠ má zriadenú funkciu koordinátora pre študentov 
so špecifickými potrebami, ktorý študentom pomáha v ich 
úspešnom štúdiu. Okrem toho fakulta poskytuje psycholo-
gické, sociálne, právne a kariérne poradenstvo všetkým 
študentom.

Kde sa môžem spojiť s terajšími študentmi?

Je to možné cez fakultný facebook, iné sociálne siete, 
študentské spolky, študentskú televíziu (UniTV) alebo časopis 
(Univerzál), prípadne osobne v areáli fakulty.

Všetky dôležité, zaujímavé a užitočné informácie o fakulte
je možné nájsť na stránke fakulty: https://www.upjs.sk/filozoficka-fa-
kulta/

Bola znovuzaložená 1. januára 2007, desať rokov po rozde-
lení univerzity na dve samostatné univerzity – Prešovskú uni-
verzitu v Prešove a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach. V súčasnosti na FF UPJŠ študuje vyše 1400 študentov.

Prijímacie konanie vo vreckuFilozofická fakulta


