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Термін подання заяви
Бакалавр – до 31.03.2021 р. Магістр – до 31.05.2021 р.

День відкритих дверей
12.02.2021 р.

Обов’язкові додатки:

Оплата за прийом документів:
• електронна заява і прийом документів на зарахування без вступного іспиту                                        20 €
• електронна заява і прийом документів на зарахування із складанням вступного іспиту                     30 €
• письмова заява і прийом документів на зарахування без вступного іспиту                                            40 €
• письмова заява і прийом документів на зарахування із складанням вступного іспиту                        50 €

Оплата за матеріальне забезпечення процедури прийому документів на ФФ УПЙШ по-
вертається абітурієнтові лише у тому випадку, якщо освітня програма не була відкри-
та через недостатню кількість абітурієнтів, які відповідають критеріям зарахування на 
навчання.

Potvrdenie:
• 1. Медична довідка (оригінал), бланк можна знайти в 

інтернеті.
• 2. Підтвердження про оплату за прийом документів.
• 3. Засвідчена у середньоосвітньому навчальному закладі 

заява на навчання, якщо абітурієнт закінчив школу в 
2019/2020 н.р

ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКА 
ФАКУЛЬТЕТУ

Філософський факультет Університету ім. Павла Йозефа 
Шафарика в Кошицях

Šrobárova 2, 040 59 Košice

Можливості навчання у 2021/2022 навчальному році

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ПАВЛА ЙОЗЕФА 
ШАФАРИКА В КОШИЦЯХ



Спеціалізовані лабораторії

Про факультет

Цікаві факти з життя факультету

Якість освіти

Навчання за кордоном

Питання відвідувачів і відповіді студентів

Факультет готує фахівців за 82 освітніми програмами за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і «маґістр», навчання в 
аспірантурі пропонується за сімома освітніми програмами. 
Також на факультеті запроваджено додатковий педагогічний 
курс, спеціалізований курс шкільної психології, є можливість 
складення тзв. риґорозних або атестаційних іспитів. З 2015 року 
вичати психологію англійською мовою за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «магістр» мають змогу й закордонні студенти.

Практична частина навчання проходить у спеціалізованих лабора-
торіях – фонетичній лабораторії, перекладацькій і мовній лабора-
торіях, кіно- й телестудії, психологічній і педагогічній лабораторіях. 
У них студенти переважної більшості освітніх програм упродовж 
навчання проходять практику за спеціальністю відповідно до на-
прямку навчання. Не лише спеціалізовані лабораторії, але й усі 
аудиторії факультету нові або відремонтовані й обладнані сучас-
ною технікою.

Якість наданої освіти визначається міжнародною співпрацею, на-
уково-дослідною роботою та публікуванням досліджень у заре-
єстрованих в міжнародних базах даних вітчизняних і закордонних 
фахових журналах, що виходять у найбільш значущих словацьких 
і закордонних видавництвах. На факультеті працюють досвідчені 
викладачі, які постійно розвивають свої знання, вміння і професійні 
компетентності, включно з навичками забезпечення дистанційної 
форми навчання.

Філософський факультет сприяє мобільності своїх студентів і ви-
кладачів – на даний час в межах програми «Еразмус+» підписано 
договори із 104 університетами з 27 країн. Також студенти багатьох 
освітніх програм мають змогу навчатися за програмою подвійних 
дипломів із закордонним університетом, або скористатися іншими 
можливостями навчання чи стажування за кордоном.

Що треба знати при подачі документів?

Вимоги, які ставляться до рівня знань абітурієнтів, вказані в 
правилах прийому документів і зарахування на навчання 
на відповідний навчальний рік.

В якій частині міста розташований факультет?

Кампус філософського факультету, що складається з декількох 
корпусів (включно з їдальнею), знаходиться на вул. Мойзесовій у 
центрі міста. Недалеко від корпусів філософського факультету на 
вул. Медицькій розміщені студентські гуртожитки УПЙШ.

Як факультет працює із студентами з особливими потре-
бами?

На факультеті створено посаду координатора для студентів з осо-
бливими потребами. Він допомагає студентам у процесі навчан-
ня. Також факультет надає усім студентам консультативну допо-
могу: психологічну, соціальну, правову, кар’єрну.

Як можна зв’язатися з теперішніми студентами?

Це можна зробити через сторінку факультету на фейсбуці, через 
інші соціальні мережі, студентські об’єднання, студентське теле-
бачення (UniTV) і журнал (Univerzál), або особисто на факультеті.

Усю важливу, цікаву й корисну інформацію про факультет  
можна знайти на нашій сторінці: http://www.upjs.sk/filozoficka-
fakulta

Філософський факультет був вдруге заснований 1 січня 2007 
р., десять років після поділу університету на два окремі вищі 
навчальні заклади – Пряшівський університет у Пряшеві та Уні-
верситет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях. Сьогодні на 
факультеті навчається понад 1400 студентів.

Коротко про вступФілософський факультет


