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Organizačná 
štruktúra

Fakulty
Lekárska fakulta

Prírodovedecká fakulta 
Právnická fakulta

Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta

Univerzitné pracoviská
Ústav telesnej výchovy a športu
Botanická záhrada
Univerzitná knižnica
Centrum informačných a komunikačných 
technológií
Študentské domovy a jedálne
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory 
projektov
Univerzitné poradenské centrum 
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce
Folklórny súbor Hornád
Chorus Universitatis Šafarikianae  
– univerzitný spevácky zbor



podľa najnovšieho rankingu  
univerzít URAP 2015-2016:

2. najlepšia univerzita na Slovensku 
415. najlepšia univerzita v Európe

1 003. najlepšia univerzita na svete

podľa rankingu RankPro  
2015-2016 hodnotenia univerzít:
77. medzi top 500 svetovými univerzitami

35. najlepšia univerzita v Európe
1. v hodnotení slovenských univerzít

5 fakúlt
8 univerzitných pracovísk
3 špičkové vedecké tímy 
109 študijných programov  
v bakalárskom stupni štúdia 
67 študijných programov  
v magisterskom stupni štúdia 
42 študijných programov  
v doktorandskom stupni štúdia 
viac ako 7 200 študentov 
viac ako 1 100 zahraničných  
študentov zo 43 štátov



Múdrost minulosti, 
poznatky prítomnosti, 
vzdelanie budúcnosti.

Univerzita sa podieľa na budovaní  
Univerzitných vedeckých parkov  

a vedecko-výskumných centier:
Na univerzite pôsobia  
3 špičkové vedecké tímy:

MEDIPARK - Medicínsky univerzitný  
vedecký park v Košiciach,

TECHNICOM - Univerzitný vedecký park 
pre inovačné aplikácie s podporou  

znalostných technológií 
PROMATECH - Výskumné centrum  

progresívnych materiálov  
a technológií.

Kvantový magnetizmus a nanofyzika 
(QMAGNA)
Tím výskumu biokatívnych látok pre 
biomedicínske aplikácie (Bioaktiv)
Excelentný tím pre výskum  
aterosklerózy (EXTASY)



 

Viac ako 65 – ročná história
3 bakalárske študijné programy

2 magisterské študijné programy
2 doktorské študijné programy 
(výučba aj v anglickom jazyku)

12 doktorandských študijných programov
31 špecializačných študijných programov

5 certifikačných študijných programov

Výučbové základne v 11 zdravotníckych 
zariadeniach z toho:
17 ústavov
44 kliník
2 vedeckovýskumné  
a experimentálne pracoviská
1 účelové zariadenie



 
 

Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice
e-mail: LF-studijne@upjs.sk 

ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo,  
fyzioterapia, všeobecné lekárstvo,  

zubné lekárstvo

Fakulta, ktorá s výučbou budúcich lekárov začala už v roku 
1948. Jej vysoký kredit potvrdzuje dlhodobo vysoký 

záujem o štúdium a narastajúci počet uchádzačov o štúdium 
v anglickom jazyku zo zahraničia. Takmer polovica štúdia 

sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach. 
Praktická výučba študentov a diagnosticko-terapeutické 
úkony prebiehajú v zrekonštruovaných laboratóriách,  
kde sa plnia aj úlohy v oblasti vedeckého výskumu.

Viac informácií: www.medic.upjs.sk



Prírodovedecká
fakulta

18 magisterských študijných  
programov učiteľstva akademických 
predmetov
21 študijných programov  
v doktorandskom stupni štúdia
6 ústavov 
2 účelové pracoviská

Viac ako 50 – ročná história
9 bakalárskych študijných programov  

jednoodborového štúdia
19 bakalárskych študijných programov  

medziodborového štúdia
18 magisterských študijných programov  

jednoodborového štúdia



Šrobárova 2, 041 54 Košice
e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

biológia, fyzika, geografia,  
chémia, informatika, matematika,  

všeobecná ekológia

Fakulta patrí dlhodobo medzi popredné vedecko-
výskumné a vzdelávacie inštitúcie, čo sa odzrkadľuje 
v projektovej a grantovej úspešnosti ako aj v rôznych 

európskych hodnoteniach. Pre štúdium poskytuje 
posluchárne vybavené modernou didaktickou technikou. 

Absolventi fakulty majú široké uplatnenie v oblasti 
prírodovedných a príbuzných disciplín. 
Viac informácií: www.science.upjs.sk



Viac ako 40 – ročná história
2 študijné programy  

na bakalárskom stupni štúdia 
 (denná forma a externá forma)

2 študijné programy  
na magisterskom stupni štúdia 

(denná forma a externá forma)
8 študijných programov 

na doktorandskom stupni štúdia 
(denná forma a externá forma)

7 katedier
2 ústavy
2 pracoviská
9 právnych kliník



Kováčska č. 26, 040 75 Košice
e-mail: maria.scerbova@upjs.sk

právo

Fakulta poskytuje kvalitné, moderné a komplexné 
vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, na 

ktorom sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, 
ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia 
Ústavného súdu SR, advokáti, prokurátori, exekútori). 

Podporuje a rozvíja všetky formy praktického právneho 
vzdelávania s dôrazom nielen na vnútroštátne, ale aj 

medzinárodné právo. Študenti majú možnosť absolvovať 
časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách. 

Viac informácií: www.pravo.upjs.sk



Viac ako 18 – ročná história
3 študijné programy  

na bakalárskom stupni štúdia 
(denná forma a externá forma)

4 študijné programy  
na magisterskom stupni štúdia 

(denná forma a externá forma)

z toho 1 medzinárodný študijný  
program „joint degree“ (denná forma)
2 študijné programy  
na doktorandskom stupni štúdia 
(denná forma a externá forma) 
4 katedry



Popradská 66, 040 11 Košice
e-mail: jana.lickova@upjs.sk

verejná správa, európska verejná správa, 
verejná politika a verejná správa  

v strednej Európe

Fakulta ponúka štúdium interdisciplinárneho charakteru 
poskytujúce najnovšie poznatky z oblasti verejnej 

správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-
sociologických, právnych a ekonomických aspektov. 
Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo 

všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora 
v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie,  

ako aj v medzinárodných organizáciách. 
Viac informácií: www.fvs.upjs.sk



10 – ročná tradícia
56 študijných programov  

na bakalárskom stupni štúdia
25 študijných programov  

na magisterskom stupni štúdia
7 študijných programov  

na doktorandskom stupni štúdia

12 katedier
1 centrum jazykovej prípravy
1 tlmočnícky ústav



Šrobárova 2, 040 59 Košice
e-mail: lydia.orosova@upjs.sk

aplikovaná etika, anglický jazyk pre európske 
inštitúcia a ekonomiku (aj spolu s francúzskym, 
resp. nemeckým jazykom), britské a americké 

štúdiá, rodové štúdia a kultúra, filozofia, história, 
psychológia, politológia, sociálna práca,  

latinský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a 
literatúra, slovenský jazyk a literatúra,  

masmediálne štúdiá

Fakulta si v náročnom vysokoškolskom prostredí získala 
rešpekt najmä výsledkami vo vzdelávacích a vedecko-
výskumných aktivitách, ako aj v poskytovaní služieb 
verejnosti. Odborná profilácia pedagógov pripravuje 

študentov na konkurenčný domáci a európsky trh práce. 
Absolventi štúdia študijných programov fakulty v štyroch 

vedných oblastiach (humanitné, spoločenské a behaviorálne, 
pedagogické, historické a etnografia) majú uplatnenie 
vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej 

samospráve, kultúrno-spoločenských a sociálnych inštitúciách, 
médiách, v prostredí európskej integrácie sa môžu presadiť 

ako úspešní lingvisti, tlmočníci a prekladatelia.
Viac informácií: www.ff.upjs.sk



Ústav telesnej  
výchovy a športu

1 študijný program na bakalárskom stupni štúdia
20 športov

4 telocvične
1 posilňovňa

1 lezecká stena
5 tenisových kurtov

3 zimné kurzy zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding
survival – kurz prežitia v zimnej prírode 

2 letné kurzy – aerobik pri mori, 
splav rieky Tisza



Ondavská 21, 040 11 Košice
e-mail: utvs@upjs.sk

šport a rekreácia

Ústav umožňuje rozvinúť a zdokonaliť nielen nadanie 
pre šport, ale poskytuje aj priestor pre kariérny rast 
v oblasti pohybovej činnosti, zdravia a rekreačného 

športu. Absolventi sa špecializujú na prácu v rekreačných 
službách, wellness službách, cestovnom ruchu a turizme. 

Uplatnenie nájdu ako animátori športových, kultúrno-
spoločenských a zábavných podujatí voľného času, 

ako poskytovatelia turistických služieb, či ako tréneri 
a metodici rozvoja športu v štátnej správe a samospráve. 



Botanická 
záhrada

30 hektárov 
viac než 4000 taxónov (druhov a kultivarov) rastlín

3500 m2 skleníkov 
najväčšia zbierka kaktusov, sukulentov a cykasov na Slovensku

najdrahšia orchidea na svete – črievičkovec Rothschildov 
najrýchlejšie rastúca tráva na svete  

– bambusovník obrovský 
najsevernejší výskyt v exteriéri rastúcej 

subtropickej dreviny magnólie veľkokvetej
viac ako 10 druhov rastlinných  

„živých skamenelín“ 
najväčšie a najstarobylejšie stromy  

– sekvojovce mamutie 



Mánesova 23, 043 52 Košice
e-mail: botgard@upjs.sk

Botanická záhrada bola založená v roku 1950. 
Je výskumným a pedagogickým pracoviskom univerzity. 

Na ploche 4 hektárov sa rozprestiera expozícia dekoratívnej 
flóry. V topických a subtropických expozičných skleníkoch 

má vyše 1800 druhov a kultivarov vyšších rastlín zo 
všetkých fytogeografických oblasti Zeme. Jej súčasťou je 

genofondová zbierka autochtónnych taxónov vyšších rastlín 
a ekologická náučná plocha, ktorej cieľom je prezentovať 
študentom, odborníkom ale aj laickej verejnosti aktuálne 
poznatky botanických a environmentálnych predmetov 

a kultúrno-spoločenských aktivít. 



Univerzitná 
knižnica

6 pracovísk
Rakúska knižnica

Európske dokumentačné centrum
Univerzitná predajňa kníh

Výpožičné služby
Študovne

Vzdelávacie aktivity 
Informačné a rešeršné služby

Reprografické služby
Edičné služby



Moyzesova 9, 040 01 Košice
e-mail: kniznica@upjs.sk

Univerzitná knižnica sa podieľa na informačnom 
zabezpečení výučby a vedecko-výskumnej činnosti 

zamestnancov a študentov univerzity, vytvára podmienky 
pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnetné 

prostredie pre používateľov. Poskytuje absenčné výpožičné 
služby, prezenčné výpožičné služby, konzultačné a 
referenčné služby v študovniach, rešeršné služby 

a informačné služby z vlastných databáz a externých 
informačných zdrojov, medziknižničnú výpožičnú službu 

(vrátane medzinárodnej), reprografické a skenovacie 
služby z knižničného fondu. Zároveň zabezpečuje 
evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ.



Študentské 
domovy 

a jedálne
Študentský domov – Medická 4 a 6

1405 ubytovacích miest  
(bunkový typ ubytovania)

internetová prípojka na každej izbe
jedáleň a bufet priamo v ubytovacom zariadení

Študentský domov – Popradská 66
155 ubytovacích miest  

(bunkový a samostatný typ ubytovania)
internetové pripojenie na každej izbe

Študentský domov – Popradská 76
200 ubytovacích miest

(prevažne pre zahraničných študentov)



Medická 4, 040 11 Košice
e-mail: jozef.maligda@upjs.sk

Prevádzka stravovacej časti je zabezpečovaná  
v 3 kuchyniach a v 3 výdajniach stravy: 

- výdajňa na Popradskej ulici,  
- výdajňa na Mánesovej,  

- výdajňa na Jesennej ulici. 
Príprava stravy je realizovaná v kuchyniach na:

- Medickej 4,  
- Moyzesovej 9 a Tr. SNP 1

Prevádzky kaviarní: 
- v priestoroch jedálne na Triede SNP 1 

- v priestoroch budovy MINERVA na Moyzesovej 9 



Univerzitné 
poradenské

centrum

psychologické poradenstvo
právne poradenstvo

sociálne poradenstvo
kariérne poradenstvo

podpora študentov so špecifickými potrebami



Moyzesova 9 (budova MINERVA), 040 11 Košice
e-mail: unipoc@upjs.sk

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) je k dispozícii 
bezplatne všetkým študentom. Ponúka psychologické, 
právne a sociálne poradenstvo. Študenti sa môžu prísť 
poradiť aj v otázkach kariéry. Okrem toho zabezpečuje 

UNIPOC podporu a starostlivosť študentom so 
špecifickými potrebami. Pre zahraničných študentov je 

k dispozícii poradenstvo v anglickom jazyku.



Certifikované 
interdisciplinárne 
kurzy

určené všetkým študentom  
bakalárskeho, magisterského, doktorského  

a doktorandského denného a externého štúdia  
na všetkých fakultách UPJŠ v Košiciach

Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
Právne minimum - súkromnoprávne aspekty a verejnoprávne aspekty

Projektový manažment
Manažérska ekonomika

Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
Štatistika pre prax

Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
Medzinárodný certifikát TOEFL, ECo-C, ECDL

Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP



Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: rifiv@upjs.sk

Certifikované interdisciplinárne kurzy prispievajú 
k skvalitneniu trojstupňového vzdelávania na UPJŠ 
v Košiciach, úzkym prepojením obsahu s potrebami 

ekonomiky a trhu práce. Napomáhajú k lepšej 
pripravenosti budúcich absolventov pre reálne 
uplatnenie v praxi aj v oblasti kompetenčných 

zručností, najmä pokiaľ ide o rozvoj ich jazykových, 
komunikačných a manažérskych zručností a schopností 

podporujúcich podnikateľské aktivity.



Volnočasové
aktivity

Folklórny súbor Hornád
Univerzitný zbor – Chorus Universitatis Safarikianae

Univerzitný časopis – Universitas Šafarikiana
Študentská televízia UniTV

Študentský rozhlas Košice – ŠtuRKo
Študentské divadlo pri Katedre germanistiky  

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach - Ka:Schau
Študentské časopisy – Univerzál, Prímes

Študentské spolky a združenia



Telovýchovná jednota Slávia
Ondavská 21, 040 01 Košice

e-mail: tj.slavia@upjs.sk

Telovýchovná jednota Slávia

Podporuje záujmy a záľuby v oblasti športových a 
pohybových aktivít, vytvára podmienky na zvyšovanie 

telesnej a duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti 
a upevnenie zdravia. V TJ Slávia pôsobia kluby 
baseballový, basketbalový, horolezecký, karate, 

taekwondo, ako aj oddiely bedmintonový, šachový, 
tenisový, volejbalový, vodácky, oddiel pešej turistiky, 

oddiel aerobiku a fitnes.



druhé najväčšie mesto  
Slovenskej republiky

Európske hlavné mesto kultúry 2013
Európske mesto športu 2016

najstarší maratón v Európe –  
Medzinárodný maratón mieru

najväčšia pamiatková rezervácia  
na Slovensku

sídlo Ústavného súdu SR 
22 mestských častí

Pamiatky: 
Dolná brána, Župný dom,  
Erb mesta, Dóm sv. Alžbety,  
Kaplnka sv. Michala,  
Urbanova veža,  
Spievajúca fontána a zvonkohra,  
Historická radnica,  
Miklušova väznica, Jakabov palác,  
Synagóga na Zvonárskej ulici,  
Synagóga na Puškinovej ulici,  
Dom umenia



  Šrobárova 2   041 80   Košice   rektor@upjs.sk   www.upjs.sk 


