SPRÁVA PRE MÉDIÁ
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach virtuálne otvorí svoje priestory
pre záujemcov o štúdium
Dekanka prof. Oľga Orosová: „Rozumieť ľuďom sa oplatí a pomáhať im je ušľachtilé“
 KOŠICE 8. FEBRUÁRA 2022
Po vlaňajšej úspešnej premiére sa aj tohtoročný Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční v online podobe. Pre pretrvávajúcu
pandemickú situáciu sa uskutoční v piatok 11. februára 2022 od 9.00 hod. prostredníctvom
fakultného konta na sociálnej sieti:
https://www.facebook.com/events/1353623108421785
„Správne sa rozhodnúť a zvoliť si ďalšie štúdium smerujúce k profesijnej kariére, ktorá bude
zdrojom každodenných pracovných výziev, radostí z vykonanej práce a želanej životnej úrovne –
to je kumšt,“ zdôrazňuje dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
„Počas Dňa otvorených dverí na FF UPJŠ poskytneme maturantom, ich rodičom a učiteľom
všetky dôležité informácie vedúce k takémuto správnemu rozhodnutiu. Virtuálne ich prevedieme
priestormi našej fakulty v historickom centre mesta Košice, ktoré spájajú dedičstvo minulosti
s možnosťami budúceho napredovania našich absolventov. Držíme sa zásady, že rozumieť ľuďom
sa oplatí a pomáhať im je ušľachtilé. Na našej fakulte a univerzite robíme skvelú vedu, vďaka čomu
našim študentkám a študentom otvárame nielen svet poznania, ale aj brány do reálneho sveta – na
naše partnerské zahraničné univerzity. Stačí si len vybrať z bohatej ponuky študijných programov,
ktoré ponúkame.“
Vďaka programu dňa otvorených dverí, ktorý pripravili študentky a študenti fakulty v spolupráci
s profesionálnou agentúrou, budú môcť záujemkyne a záujemcovia o štúdium počas virtuálneho
DOD „vkročiť“ do zrekonštruovaných a zmodernizovaných priestorov Filozofickej fakulty UPJŠ
v historickom centre Košíc.
„Prejdite sa s nami po učebniach a laboratóriách, v ktorých sa budete už čoskoro vzdelávať,
a prezrite si ich špičkové vybavenie,“ pozývajú študentky a študenti Filozofickej fakulty UPJŠ
v Košiciach svoje budúce kolegyne a kolegov na virtuálny deň otvorených dverí.
„Ak vás fascinujú jazyky, alebo chcete rozumieť ľudskému správaniu či historickým, politickým,
filozofickým alebo mediálnym aspektom nášho života, ak chcete pomáhať iným ľuďom alebo ich
vzdelávať, neváhajte a pridajte sa k nám!“
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach je najmladšou a najdynamickejšie sa rozvíjajúcou
fakultou univerzity. V tomto roku si pripomína 15. výročie svojej existencie. Ponúka bezmála 100
študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a 7 programov doktorandského
stupňa štúdia. Podporuje zahraničné mobility študentov a učiteľov – v súčasnosti má podpísané
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zmluvy Erasmus+ s viac ako 100 univerzitami z 27 krajín. FF UPJŠ má práva uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 7 študijných odboroch. Fakultu tvorí
11 katedier a centrum jazykovej prípravy.
Výučba prebieha v zrekonštruovanom, technicky kvalitne vybavenom areáli bývalej Krajskej
detskej nemocnice na Moyzesovej ulici v historickom centre Košíc – v budovách Aristoteles,
Sokrates a Platón. Na voľnočasové aktivity študentov slúži budova Minerva. Časť praktickej
výučby sa realizuje v špecializovaných laboratóriách – vo fonetickom, v tlmočníckom a jazykovom
laboratóriu, vo filmovom a televíznom štúdiu a v psychologickom a pedagogickom laboratóriu.
Záujemcom o štúdium je popri oficiálnej webovej stránke FF (https://www.upjs.sk/filozofickafakulta/) k dispozícii aj špeciálna webstránka určená pre uchádzačov o štúdium, na ktorej nájdu
všetky dôležité informácie:
https://www.studujsnami.sk/
SPRAVTE SPRÁVNE rozhodnutie pre svoju budúcnosť – študujte na FF UPJŠ v Košiciach!
 SPRACOVAL A MÉDIÁM SPROSTREDKOVAL
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
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