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Jedinečný klub pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem sprostredkovať kvalitné pracovné 
skúsenosti a príležitosti študentom a absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach.

Career Club UPJŠ
Pridajte sa aj Vy a využite množstvo výhod, ktoré členstvo ponúka.

Tešíme sa na spoluprácu!
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciach) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím  
a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

Hlavným poslaním univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších  
vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Bolonskej  
deklarácie a ďalších dokumentov.

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie patrí UPJŠ v Košiciach k štyrom najlepším univerzitám na Slo-
vensku. Podľa rankingu univerzít URAP 2020-2021 (University Ranking by Academic Performance) sa UPJŠ v Ko-
šiciach umiestnila na 3. mieste na Slovensku. V rámci hodnotenia RankPro 2020 sa UPJŠ v Košiciach umiestnila 
na 2. mieste na Slovensku, na 216. mieste v Európe a 422. na svete.

V súčasnom období ma univerzita tieto fakulty: lekársku, prírodovedeckú, právnickú, filozofickú a fakultu verejnej 
správy, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, fyziky, chémie, geografie, matematiky, informa-
tiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, etiky, psychológie, histórie, politológie  
a sociálnej práce. Okrem uvedených fakúlt univerzita poskytuje univerzitný študijný program v oblasti športu prostred-
níctvom Ústavu telesnej výchovy a športu.

UPJŠ v Košiciach má viac ako 7500 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme.  
Na univerzite vyučuje viac ako 700 vysokoškolských učiteľov a viac ako 160 výskumných a vývojových pracovníkov, celkovo 
univerzita zamestnáva viac ako 1 600 ľudí. UPJŠ v Košiciach ponúka takmer 170 študijných programov v bakalárskom, 
magisterskom a doktorskom stupni štúdia, kde je umožnená výučba aj v anglickom jazyku a 46 študijných programov 
na doktorandskom stupni štúdia. UPJŠ v Košiciach je univerzitou s multinárodnou štruktúrou študentov. Najmä vďaka 
záujmu o štúdium lekárskych študijných programov v akademickom roku 2020/2021 študovalo na univerzite viac ako  
1 300 zahraničných študentov z viac ako 60 krajín sveta. UPJŠ v Košiciach kladie dôraz na interdisciplinaritu a ako jediná 
univerzita, ponúka študentom Certifikované interdisciplinárne kurzy (CIK) v odboroch práva, manažmentu, soft skills, 
etiky, zvládania krízových situácií a práce v programe SAP. Prostredníctvom CIK môžu študenti získať aj medzinárodné 
certifikáty TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ECo-C (European communication certificate) a ECDL (European 
Computer Driving Licence).

UPJŠ v Košiciach je súčasťou Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster), ktorého zámerom 
je zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový 
high-tech priemysel. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
„MÚDROSŤ MINULOSTI, POZNATKY PRÍTOMNOSTI, VZDELANIE BUDÚCNOSTI“
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BLIŽŠIE INFORMÁCIE O POČTE A ZLOŽENÍ ABSOLVENTOV  
NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH 

POČET ABSOLVENTOV

2020/2021

Bc.2020/2021

*kombinácie predmetov geografia, fyzika, chémia, biológia, psychológia, matematika 

**kombinácie predmetov slovenský jazyk a literatúra, biológia, aplikovaná etika, nemecký jazyk a literatúra, 
história, geografia, filozofia, britské a americké štúdiá, neslovanské jazyky a literatúry, informatika, psychológia, 
latinský jazyk a literatúra

V akademickom roku 2020/2021 (k 31.10.2020) študovalo na UPJŠ v Košiciach 7260 študentov, z toho 
1500 (k 1.9.2021) úspešne ukončilo štúdium na našej univerzite. V Grafe č. 4 predstavujeme ich rozdelenie 
vzhľadom na ukončený bakalársky študijný program a v Grafe č. 5 vzhľadom na ukončený magisterský, 
resp. doktorský študijný program. 
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POČET ABSOLVENTOV 2020/2021
MUDr. MDDr.  Mgr.

*kombinácie predmetov geografia, fyzika, chémia, biológia, psychológia, matematika 

**kombinácie predmetov slovenský jazyk a literatúra, biológia, aplikovaná etika, nemecký jazyk a literatúra, 
história, geografia, filozofia, britské a americké štúdiá, neslovanské jazyky a literatúry, informatika, psychológia, 
latinský jazyk a literatúra
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VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI
ZUBNÉ LEKÁRSTVO

ZUBNÉ LEKÁRSTVO - ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

FYZIOTERAPIA
PRÁVO

INFORMATICKÁ MATEMATIKA
FYZIKA (JADROVÁ A SUBJADROVÁ, BIOFYZIKA, KONDENZOVANÝCH LÁTOK, TEORETICKÁ A ASTROFYZIKA)

GEOGRAFIA A GEOINFORMATIKA
CHÉMIA (ANALYTICKÁ, ANORGANICKÁ, BIOCHÉMIA, FYZIKÁLNA)

ZOOLÓGIA A FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
BOTANIKA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN

GENETIKA A MOLEKULÁRNA CYTOLÓGIA
VŠEOBECNÁ EKOLÓGIA A EKOLÓGIA JEDINCA A POPULÁCIÍ

INFORMATIKA
UČITEĽSTVO PREDMETOV - PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA*

UČITEĽSTVO PREDMETOV - FILOZOFICKÁ FAKULTA**
BRITSKÉ A AMERICKÉ ŠTÚDIÁ

SOCIÁLNA PRÁCA
PSYCHOLÓGIA

PSYCHOLÓGIA - ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI
POLITOLÓGIA

MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ
HISTÓRIA

FILOZOFIA
ANGLICKÝ JAZYK PRE EURÓPSKE INŠTITÚCIE A EKONOMIKU

ANGLICKÝ A FRANCÚZSKY JAZYK PRE EURÓPSKE INŠTITÚCIE A EKONOMIKU
EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

VEREJNÁ SPRÁVA

V akademickom roku 2020/2021 ukončilo doktorandské štúdium spolu 78 študentov na všetkých piatich fakultách 
univerzity.
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Univerzitné poradenské centrum UNIPOC je špecializo-
vaným pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ v Ko-
šiciach. Študenti majú bezplatne k dispozícii psychologic-
ké, kariérové, sociálne, právne poradenstvo a poradenstvo 
v efektívnom učení. UNIPOC tiež poskytuje podporu a sta-
rostlivosť študentom so špecifickými potrebami.

V rámci rozvoja kariérových služieb a kariérového pora-
denstva je našim cieľom sprostredkovať študentom praktické 
skúsenosti a kontakt so zamestnávateľmi, odborné rady pri 
uchádzaní sa o zamestnanie a atraktívne kurzy rozvoja kom-
petencií. Vďaka dlhodobej spolupráci so zamestnávateľmi 
tento cieľ už niekoľko rokov úspešne realizujeme.  

V sfére kariérového poradenstva poskytujeme študentom 
aktuálne informácie o pracovnom trhu, pracujeme s nimi 
na zlepšení sebapoznania, rozvíjaní kľúčových kompetencií 
a sprostredkujeme im kontakt s praxou, zamestnávateľmi 
a voľnými pracovnými pozíciami. Organizujeme pravidel-
né podujatia, ako sú Deň kariéry či Deň stáží, ale aj množ-
stvo aktuálnych osobných aj online podujatí v slovenskom  
aj anglickom jazyku.

UNIVERZITNÉ PORADENSKÉ CENTRUM
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má záujem byť medzinárodne etablovanou inštitúciou. Pozorne 
sledujeme trendy a smerovanie kariérových služieb na univerzitách v zahraničí. Naším cieľom je vytvoriť pre študentov 
a absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platformu, v ktorej by našli informácie a najmä kvalitné 
príležitosti pre svoj kariérny rozvoj. Zároveň by sme chceli zamestnávateľom uľahčiť prístup k študentom a absolventom 
kvalitnej univerzity.

Za týmto účelom sme sa rozhodli vytvoriť Career Club UPJŠ. Cieľom vytvorenia tohto jedinečného klubu je dlhodobá 
spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní 
príležitostí na uplatnenie ich potenciálu na ňom. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent  
a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste.

Členovia Career Clubu UPJŠ v Košiciach majú v akademickom roku 2021/2022 možnosť využiť nasledovné  
príležitosti:

1. Sprostredkovanie pracovných ponúk študentom prostredníctvom Akademického informačného systému 
AiS2: Možnosť zasielať pracovné ponuky a stáže, ktoré budú zverejnené v AiS, prístupnom iba pre študentov  
a absolventov UPJŠ v Košiciach. Pracovné ponuky a stáže sa budú študentom zobrazovať podľa zodpovedajúcej 
fakulty, resp. študijných programov. 

2. Možnosť raz ročne realizovať prednášku, workshop, diskusiu, pracovné pohovory či iné podujatie pre študentov 
UPJŠ (v Multifunkčnej sále v budove Minerva, Moyzesova 9, Košice s kapacitou 50 osôb). 

3. Možnosť realizovať online webináre a iné podujatia pre našich študentov.
4. Zľava 10% z účasti na platených podujatiach organizovaných Univerzitným poradenským centrom UNIPOC:  

Deň kariéry UPJŠ v Košiciach, Deň stáží a i.
5. Možnosť sprostredkovania kontaktu s univerzitnými a fakultnými pracoviskami (napr. za účelom poskytnutia 

odbornej praxe či dobrovoľníctva študentom, spolupráce na záverečných prácach, výskume a vzdelávaní).
6. Reklama:

• Zverejnenie členov klubu na stránke UNIPOC s aktívnymi odkazmi na stránky spoločností.
• Zdieľanie Vašich informácií na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram).
• Vyvesovanie letákov v priestoroch univerzity.

7. Informovanie o novinkách na univerzite (zasielanie univerzitného časopisu Universitas Šafarikiana).
8. Možnosť raz ročne informovať študentov a absolventov o pracovných ponukách, stážach či aktivitách, ktoré Vaša 

firma organizuje na pôde UPJŠ v Košiciach prostredníctvom hromadného emailu všetkým študentom UPJŠ  
v Košiciach.

Členstvo v Career Club UPJŠ je v akademickom roku 2021/2022 bezplatné.
Keďže našim cieľom je sprostredkovať študentom kvalitné pracovné príležitosti zodpovedajúce ich odboru 

štúdia, zaslané pracovné ponuky budeme filtrovať. Vyhradzujeme si právo odmietnuť pracovné ponuky, ktoré 
tieto podmienky nespĺňajú.

CAREER CLUB UPJŠ
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AKTIVITY UPJŠ
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KONTAKTY

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2,
041 80 Košice
www.upjs.sk 

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC
Šrobárova 2 (budova Minerva),
041 80 Košice
http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/
kariera@upjs.sk

http://www.upjs.sk
http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/
mailto:kariera@upjs.sk
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