Správa o stave a ďalšom smerovaní
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2016

Rok 2016 bol pre Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach výnimočný.
Oslávili sme 10. výročie znovuzaloženia FF UPJŠ v Košiciach. Slávnostné zasadnutie Vedeckej
rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti prvého decénia fakulty sa konalo 23.
marca 2017 (http://www.upjs.sk/public/media/12323/slavnostna-VR-FF-UPJS.pdf). Histórii sme
zanechali:
– dokumentárny film, ktorý priblížil spomienky, názory tých osobností, ktorí pri vzniku fakulty
stáli, názov filmu: „10 rokov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach“, tvorcovia: Jozef Puchala
(scenár a réžia), Ľubor Marko (kamera), Miroslav Vadásy (strih), film je prístupný na adrese:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/fakulta/dejiny/10vyrocie-FF/ a
– jubilejnú publikáciu Bónová, I., Gladiš, M. (eds.): Prvé decénium Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2007 – 2016). Publikácia prístupná na:
http://www.upjs.sk/public/media/15778/10vyrocieFF-el-publikacia.pdf, ako aj
– narodeninové vydanie časopisu študentov FF UPJŠ Univerzál, prístupné na
http://www.youblisher.com/p/1811111-Univerzal.

Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
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PhD.)
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Vzdelávanie
Akreditované študijné programy
Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ
Študenti FF UPJŠ
Propagácia štúdia a Deň otvorených dverí
Hodnotenie kvality
Poradenské služby

Akreditované študijné programy I. a II. st. štúdia v AR 2015/2016: 97 študijných programov

Bakalársky stupeň štúdia:
75 programov v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia, z toho 12 programov
jednoodborového štúdia v dennej forme štúdia, 5 programov jednoodborového štúdia v externej
forme štúdia, 58 programov medziodborového štúdia
Magisterský stupeň štúdia:
22 (9/5/8) programov v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, z toho 9 programov
jednoodborového štúdia v dennej forme štúdia, 5 programov jednoodborového štúdia v externej
forme štúdia, 8 programov učiteľstva akademických predmetov
Akreditované študijné programy I. a II. st. štúdia v AR 2016/2017: 80 študijných programov
Bakalársky stupeň štúdia:
56 programov v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia, z toho 12 programov
jednoodborového štúdia v dennej forme štúdia, 5 programov jednoodborového štúdia v externej
forme štúdia, 39 programov medziodborového štúdia
Magisterský stupeň štúdia:
24 programov v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, z toho 11 programov
jednoodborového štúdia v dennej forme štúdia, 5 programov jednoodborového štúdia v externej
forme štúdia, 8 programov učiteľstva akademických predmetov
Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ
Graf 1 Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v ak.r. 2015/16
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Najvyšší záujem o študijné programy FF UPJŠ
jednoodborové štúdium:
psychológia
masmediálne štúdiá
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, britské a americké štúdiá
medziodborové štúdium:
história – slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra – biológia (študenti Filozofickej fakulty UPJŠ)
história – geografia (študenti Filozofickej fakulty UPJŠ)
biológia – psychológia (študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ)
Študenti FF UPJŠ
Celkový počet študentov FF UPJŠ v ak. r. 2015/16: 1596 študentov
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Graf 2 Študenti FF UPJŠ v Bc. stupni štúdia (zapísaní k 31. 10.) v ak. r. 2015/16
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Legenda: Jednood. = jednoodborové študijné programy, Medziodborové = medziodborové študijné programy, DF
= denná forma, EF = externá forma

Graf 3 Študenti FF UPJŠ v Mgr. stupni štúdia (zapísaní k 31. 10.) v ak. r. 2015/16
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Legenda: Jednood. = jednoodborové študijné programy, UAP = študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo
akademických predmetov, DF = denná forma, EF = externá forma

Propagácia štúdia a Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí:
9. 10. 2015 (celouniverzitný)
12. 2. 2016 (fakultný)
26. 4. 2016 (DOD pre záujemcov z Ukrajiny, celouniverzitný)
Propagácia štúdia katedrami FF UPJŠ:
prostredníctvom webových stránok a ďalších internetových médií
prostredníctvom propagačných materiálov
využívané sú aj možnosti propagácie prostredníctvom návštev stredných škôl a spolupráca
s relevantnými inštitúciami
veľtrhy vzdelávania (ProEduco)
iné propagačné akcie (Európsky deň jazykov, Univerzita bez hraníc, Univerzita tretieho veku,
Noc výskumníkov a i.)
Hodnotenie kvality
Hodnotenie výučby na FF UPJŠ:

na úrovni fakulty prostredníctvom AIS;
na úrovni jednotlivých katedier a jednotlivých vyučujúcich – medzi katedrami panujú významné
odlišnosti, pokiaľ ide o formu a výsledky spätnej väzby
Monitoring požiadaviek praxe a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce:
Klub absolventov (súčasť AIS);
čiastkový cieľ projektu RIFIV (Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity
štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach);
Poradenské služby
Psychológovia, sociálni pracovníci fakulty poskytujú psychologické, sociálne, kariérové poradenstvo
študentom, osobitne študentom so špecifickými edukačnými potrebami
(podrobnejšie Univerzitné poradenské centrum UPJŠ https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/).
Vedeckovýskumná činnosť
–
–
–
–
–
–

Kvalifikačná štruktúra a vedeckovýskumná kapacita
Publikačná činnosť
Projekty
Habilitačné a vymenúvacie konania
Zoznam študijných programov doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium

Kvalifikačná štruktúra a vedeckovýskumná kapacita tvorivých zamestnancov
Vysokoškolskí učitelia (VU)
prof.*

doc.*

OA + A s PhD.

VU bez
PhD.

15 (5)

30 (1)

68

16

Počet zamestnancov
v roku 2015

Počet zamestnancov
v roku 2014

129 (6)

138 (7)

* v zátvorke s hodnosťou DrSc.
Publikačná činnosť FF UPJŠ: 457 publikačných výstupov v roku 2016.
KATEGÓRIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

2016

2015

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

2

5

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

7

16

ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

28

24

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

5

5

ADD – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

3

2

ADM – Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS

7

7

ADN – Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS

0

1

V celkovom súčte publikačných jednotiek oproti roku 2016 nastal mierny pokles oproti roku 2015, nárast sme
však zaznamenali v kategóriách ABD (kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách)
a ADD (vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch).
Citácie a ďalšie ohlasy na práce zamestnancov FF UPJŠ v roku 2016
Kód
1

Názov kategórie
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
a databáze SCOPUS

FF UPJŠ
138

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
a databáze SCOPUS
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Recenzie v zahraničných publikáciách
Recenzie v domácich publikáciách
Spolu 2015
Spolu 2014

2
3
4
5
6

4
77
162
12
12
405
399

Nastal mierny nárast oproti r. 2015 v celkom počte citácií, výrazný nárast (cca 40 %) v citáciách kód 1.
Počet podaných a podporených projektov VEGA, KEGA, APVV a Horizont 2020 so začatím riešenia v 2016
VEGA

KEGA

Podané

Podporené

15

5

Podané
11

APVV
Podporené

Podané

5

4

Horizont 2020
Podporené
3

Podané

Podporené

2

1

Objem poskytnutých finančných prostriedkov na riešenie vedeckovýskumných projektov grantovými agentúrami:
984 376 eur, z toho APVV, KEGA a VEGA 337 355, Horizont 2020 647021 eur.
Zoznam študijných odborov, v ktorých má FF UPJŠ právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov
Študijný odbor
2.1.36. literárna veda
2.1.3. dejiny filozofie
2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry
3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce
2.1.9. slovenské dejiny
3.1.6. politológia
3.1.14. sociálna práca

Akreditácia
bez časového obmedzenia
do 31. 8. 2020
bez časového obmedzenia
do 31. 8. 2020
bez časového obmedzenia
bez časového obmedzenia
bez časového obmedzenia

Habilitačné a vymenúvacie konania na FF UPJŠ v rokoch 2007 – 2016
Študijný odbor
2.1.36. literárna veda
2.1.3. dejiny filozofie
2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry
3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce
2.1.9. slovenské dejiny
3.1.6. politológia
3.1.4. sociálna práca
Spolu

Habilitačné konanie
8
5
6
2
2
7
1
31

Vymenúvacie konanie
3
1
1

Zoznam študijných programov, v ktorých má FF UPJŠ právo uskutočňovať doktorandské štúdium
Študijný odbor
Denné
2.1.36. literárna veda
3 r., bez časového obmedzenia
2.1.3. dejiny filozofie
3 r., do 31. 8. 2020
2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry
3 r., bez časového obmedzenia
3.1.13. sociálna psychológia a psychológia
3 r., do 31. 8. 2020
práce

Externé
4 r., do 31. 8. 2020
4 r., do 31. 8. 2020
4 r., do 31. 8. 2020
4 r., do 31. 8. 2020

1
6

2.1.9. slovenské dejiny
3.1.6. politológia
3.1.14. sociálna práca

4 r., do 31. 8. 2020
3 r., do 31. 8. 2019
3 r., bez časového obmedzenia

5 r., bez časového obmedzenia
4 r., do 31. 8. 2020
4 r., do 31. 8. 2020

Doktorandi na FF UPJŠ v roku 2016
Počet doktorandov
Forma štúdia
Denná
48

Externá
43

Spolu
2015

Spolu
2014

91

105

Medzinárodné vzťahy
–
–
–
–

Členstvá pracovísk a pracovníkov FF UPJŠ v medzinárodných organizáciách a združeniach
Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity
Medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania
Ďalšie medzinárodné aktivity

Členstvá v medzinárodných organizáciách:
V roku 2016 boli katedry FF UPJŠ a ich jednotliví pracovníci členmi viac ako 50 medzinárodných
organizácií, združení a iných poradných orgánov.
Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity:
 Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca na základe zmlúv
Aktuálne je podpísaných a platných 35 zmlúv, resp. dohôd o porozumení, ktoré tvoria rámec na
akademickú spoluprácu s univerzitami v 15 krajinách. Na základe rámcovej zmluvy aj v roku 2016
pokračovala spolupráca katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia s Klinikou adiktologie
Univerzity Karlovej v Prahe v oblasti výskumu rizikového správania dospievajúcich vysokoškolákov,
skúmania efektívnosti programov prevencie užívania drog medzi školákmi. V roku 2016 boli podpísané
3 nové dohody o porozumení, s Univerzitou v Haife v Izraeli, s Podkarpatskou národnou univerzitou
Vasyľa Stefanyka v Ivano-Frankivsku na Ukrajine a Vietnamskou národnou univerzitou v Hočiminovom
meste.


Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca v rámci projektov
H2020-MSCA-ITN project urbanHIST
VEGA 1/0713/15 Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov
a emigračných zámerov vysokoškolákov
APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov.
Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery
SPAN – Science for Prevention Academic Network (526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW)
ALT (Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments) v rámci programu
Horizont 2020 (Rámcový program pre výskum a inovácie EÚ platný pre obdobie 2014 - 2020) – podiel
na riešení v spolupráci s PF UPJŠ



Podané projekty v medzinárodných grantových schémach
O prioritnom záujme pracovísk FF UPJŠ zapojiť sa do medzinárodných projektov svedčí aj skutočnosť,
že v roku 2016 podali 4 katedry žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov vo výzvach v 4
medzinárodných grantových schémach (COST, H2020, Erasmus+, International Visegrad Fund, Justice
Programme). Spolu bolo podaných 8 projektov.

Medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania:
 Medzinárodné vzdelávacie projekty
V období od septembra do decembra 2016 bol pod záštitou kultúrnej sekcie americkej ambasády v
Bratislave a Ministerstva zahraničných vecí SR realizovaný medzinárodný študentský projekt P2P

Challenging Extremism. Študenti KAaA postúpili do medzinárodnej súťaže s projektom MysliZaSeba,
ktorého výstupom je cyklus prednášok o boji proti extrémizmu a základoch kritického a mediálneho
myslenia pre stredné školy a verejnosť. Projekt P2P je medzinárodný projekt združujúci univerzity z
celého sveta v boji proti extrémizmu.


Erasmus+
FF UPJŠ mala ku koncu roka 2016 platne uzavretých 122 bilaterálnych zmlúv v rámci programu
Erasmus+ (KA 103) so 79 univerzitami z 21 krajín. Pokračuje snaha o vytváranie nových partnerstiev
a uzatváranie nových zmlúv, ktoré ponúkajú učiteľom a študentom FF viac možností mobilít. V rámci
klasického programu Erasmus+ (štáty EÚ) pribudli zmluvy s univerzitami v Macedónsku, Litve,
Turecku, Slovinsku a Taliansku. Od roku 2015 sa UPJŠ každoročne zapája do programu Erasmus+
s partnerskými krajinami mimo EÚ (K 107). FF UPJŠ má aktuálne uzavreté zmluvy s Ruskom, Ukrajinou
a Srbskom, boli zrealizované aj prvé učiteľské a študentské mobility. Najvyšší počet uzavretých zmlúv
je na Katedre anglistiky a amerikanistiky a tvorí takmer polovicu všetkých Erasmus+ zmlúv na FF UPJŠ.
Dominujúcimi partnerskými krajinami v počte bilaterálnych zmlúv sú Česká republika (35), Poľsko (22)
a Španielsko (11).



Dvojité diplomy
Česká republika

University of Ostrava

Grécko

University of Patras

Holandsko

University of Utrecht

Francúzsko

University Paris Diderot

Španielsko

University of the Balearic Islands, Palma de Mallorca, University of Jaen

V roku 2016 pokračovala realizácia dvojitých diplomov v doktorandskom štúdiu v študijnom programe
Britské a americké štúdiá so šiestimi univerzitami v piatich krajinách Európskej únie. V roku 2016 boli
po úspešnom ukončení doktorandského štúdia udelené 2 dvojité diplomy:
Mgr. Ján Haláček, PhD.
Školitelia: prof. Dr. Myriam Boussahba-Bravard (Université Paris Diderot),
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. (UPJŠ v Košiciach)
Mgr. Matúš Hrubovčák, PhD.
Školitelia: doc. PhDr. Miroslav Černý Ph.D., Ostravská univerzita,
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. (UPJŠ v Košiciach)
V roku 2016 boli podpísané dve zmluvy o dvojitých diplomoch v magisterskom stupni štúdia,
s Univerzitou Baleárskych ostrovov v študijnom programe Britské a americké štúdiá a s Univerzitou
v Štrasburgu v študijnom programe Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie
a ekonomiku. Sú to zároveň prvé a jediné programy dvojitých diplomov v magisterskom stupni štúdia na
UPJŠ.
Ďalšie medzinárodné aktivity


Zahraniční študenti:
Celkový počet zahraničných študentov v roku 2016 = 50
9 prijatých študentov cez Erasmus+
21 samoplatcov
14 iných zahraničných študentov prijatých na základe medzivládnych zmlúv a dohôd



Účasť študentov FF UPJŠ na medzinárodných podujatiach
Študenti reprezentovali FF UPJŠ na mnohých medzinárodných podujatiach. Študenti katedry psychológie
a katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie sa aktívne zúčastnili na medzinárodných
konferenciách. Študentské divadlo pri katedre germanistiky reprezentovalo FF UPJŠ na medzinárodnom
festivale študentských divadiel v Brne. Mimoriadne pozitívne bolo organizátormi a účastníkmi hodnotené

tlmočenie študentov z katedry anglistiky a amerikanistiky na medzinárodnej konferencii GLOBSEC City
Talks, na ktorej organizácii sa podieľa katedra politológie.


Medzinárodné podujatia organizované na FF
Katedry FF UPJŠ boli hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom 13 medzinárodných
vedeckých konferencií, diskusných večerov na katedre histórie a medzinárodného filmového festivalu
na katedre politológie. Mnohé z uvedených podujatí sú organizované pravidelne, čo predpokladá ich
udržateľnosť aj budúcich rokoch.



Medzinárodné uznanie, pozvané prednášky
katedra anglistiky a amerikanistiky: 4 pozvané prednášky (Austrália, Španielsko)
katedra filozofie a dejín filozofie: 1 pozvaná prednáška (Nemecko)
katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia: 1 pozvaná prednáška (Česká republika)
katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie: 4 pozvané prednášky (Poľsko, Maďarsko)
Materiálno-priestorové vybavenie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pracoviská Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sídlia v troch budovách: Aristoteles, Sokrates, Platón
univerzitného areálu Moyzesova 9.

Budova Aristoteles:
Katedra aplikovanej etiky
Katedra filozofie a dejín filozofie
Katedra germanistiky
Katedra pedagogiky
Katedra romanistiky a klasickej filológie
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Centrum jazykovej prípravy

Budova Sokrates:
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Katedra psychológie
Katedra sociálnej práce

Budova: Platón
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra histórie
Katedra politológie
Kvalitu štúdia na FF UPJŠ a vedeckovýskumnej činnosti významne posilňujú možností vyplývajúce z moderne
vybavených laboratórií a televízneho a filmového štúdia fakulty:
Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie (LICOLAB) pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií
a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach https://www.upjs.sk/filozofickafakulta/medzinarodne-vztahy/vyskumne-laboratoria/
Televízne a filmové štúdio pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie/TV-afilmove-studio/
Psychologické laboratórium pri Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach http://katedrapsychologieffupjs.weebly.com/lab.html
Pedagogické laboratórium pri Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Ďalšie smerovanie FF UPJŠ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Podpora rozvoja kvalifikačnej štruktúry fakulty, odborov jej štúdia výskumu
Podpora kvality výučby, sledovanie generačnej následnosti a udržateľnosti odborov jej štúdia výskumu
Podpora štúdia študijných programov ponúkaných aj v anglickom jazyku zahraničným študentom
Podpora „malých študijných programov”
Podpora zapájania zahraničných lektorov do výučby, hlavne takých študijných programov ako anglický
jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a
ekonomiku, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, britské a americké
štúdiá, britské a americké štúdiá v kombinácii, nemecký jazyk v kombinácii, učiteľstvo nemeckého jazyka
a literatúry v kombinácii, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
Podpora psychologického a sociálneho poradenstva pre študentov
Podpora ďalšieho vzdelávania hlavne prostredníctvom kurzov anglického jazyka, slovenského jazyka ako
cudzieho jazyka
Posilňovanie najdôležitejších žánrov v odboroch FF (monografie, časopisecké vedecké štúdie)
Podnikať ďalšie kroky vedúce k zmene v kategorizácii publikačnej činnosti (publikovanie štúdií
v ďalších indexovaných časopisoch (okrem WoS, Scopus) relevantných pre odbory FF
Uplatňovať princíp diferencovanosti vo vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti a pri hodnotení ich
výsledkov
Podporovať predkladanie projektov – APVV, VEGA a KEGA
Dôsledne hodnotiť vedeckovýskumnú činnosť pracovníkov fakulty

•
•

Udržať trend v medzinárodných aktivitách jednotlivých katedier FF UPJŠ
Podporovať medzinárodnú spoluprácu, riešené medzinárodné projekty a ďalšie začleňovanie
výskumných tímov FF UPJŠ do medzinárodných grantových schém H2020, COST atď.

Košice 11. 9. 2017
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka

