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Факультет природничих наук Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях
вул. Шробарова, 2, 041 54 м. Кошице

Термін подання заяв для вступу
до 31. 03. 2022 року (бакалавр), до 30. 06. 2022 року (магістр)

День відкритих дверей
03. 02. 2022 року

Обов’язкові супровідні документи:

Оплата за процедуру прийому документів:
• • 30 євро – письмова форма заяви для вступу – бланк ŠEVT
• • 20 євро – електронна форма – зареєстрована на порталі e-prihlaska.upjs.sk

Оплата за процедуру прийому документів – ВИКЛЮЧНО банківським переказом або через 
платіжний портал. Після реєстрації заяви для вступу, у випадку неподання документів, 
сплачена сума абітурієнтові не повертається.

• Віддається перевага електронній заяві для вступу
• Медична довідка не вимагається.

КОНТАКТИ

Можливості навчання  
у 2022/2023 н. р.



Чому на ФПН УПЙШ в Кошицях?

Наші переваги?

Навчайся також за кордоном!

Межі пізнання можна долати не тільки вдома. Звичайною справою у нас вважається 
можливість часткового навчання у закордонному університеті, наприклад за програмою 
«Еразмус+», а стипендія академічної мобільності дозволить Тобі покрити витрати на 
проживання за кордоном. Після повернення студента ми відкриті при перезарахуванні 
предметів, адже хочемо, щоб наші студенти подорожували, збагачували себе і нас новим 
досвідом та ініціативами з інших країн. www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Науковці й викладачі факультету природничих наук вже понад 55 років з наснагою сприяють 
особистісному й фаховому розвитку своїх випускників. Поряд з використанням у навчанні 
найкращої дослідницької інфраструктури це стає основним фактором їхньої вдалої реаліза-
ції себе на ринку праці, насамперед у дослідницькій галузі, в промисловості, освіті та комер-
ційному секторі. Можливо лише два кроки відділяють Тебе від праці Твоєї мрії.
nadvakroky.sk
Veda mení svet

З точки зору студента дуже важливим є індивідуальний підхід, робота в невеликих групах, 
особисті консультації з керівником наукової роботи та сприяння розвитку студента формою 
допоміжної наукової сили. Завдяки цьому досвіду можна розвивати вміння у своїй улюбле-
ній спеціальності безпосередньо беручи участь в дослідженнях на факультеті, і не потрібно 
працювати поза ним. Ми підтримуємо спорт і прагнення до навчання формою стипендій за 
успішністю або мотиваційних стипендій за спеціальністю.
nadvakroky.sk/prakticke-info

У нас Ти можеш зосередитися на улюбленій науці і на тому, що Тобі цікаво, 
навчаючись за однією спеціальністю, або обрати для себе навчання за дво-
ма спеціальностями, тобто комбінацію вивчення природничих предметів і 
обраних предметів гуманітарних дисциплін, які викладаються на філософ-
ському факультеті нашого університету.

Якщо ж через деякий час Ти приймеш інше рішення, то матимеш змогу продовжувати навчання 
лише за одною обраною спеціальністю.

На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» можеш обирати серед таких спеціальностей:

• біологія, екологія, хімія, географія, математика, фізика й біофізика, інформатика, прикладна 
інформатика, аналіз даних і штучний інтелект.

На освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» у випадку навчання за однією спеціальністю студент 
спрямовується у більш дослідницьке русло, тоді як при навчанні за двома спеціальностями акцент 
робиться на викладанні академічних дисциплін у середніх і середньо-спеціальних навчальних за-
кладах. Тих, кого найбільше захоплює наука й дослідження, ми будемо раді бачити в аспірантурі.

e-prihlaska.upjs.sk
nadvakroky.sk
Veda mení svet

Яке навчання ми Тобі 
пропонуємо?

Якісна наука = якісне навчання

Ми дослідницький університет і пишаємося тим, що продукуємо вартісні знання для нашого 
суспільства. Науковий рівень нашої роботи підтверджується публікаціями у престижних фа-
хових виданнях, що відбивають якісну вітчизняну й міжнародну співпрацю, а також роботу 
над багатьма дослідницькими проектами. Це допомагає нам пропонувати сучасне вивчення 
природничих дисциплін та опанування професії викладача у комбінації з іншими предмета-
ми за усіма трьома рівнями вищої освіти.
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Košice: metropola, kde máš všetko na dosah.
Оскільки не можна сказати нічого поганого про Кошиці, ми стверджуємо, що це ідеальне місто, в якому 
варто почати жити і оселитися на тривалий час. Поміж лекціями можна на вул. Главній насолодитися 
кавою чи з’їсти стріт-фуд, прожити культурне літо та різдвяну зиму. У нашому місті можна розпочати 
кар’єру у світових стартапах, вчитися у найкращих і навчатися у другому найстарішому університеті 
Словаччини.
facebook.com/pfupjs | instagram.com/pfupjs
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