
Úvodné sústredenie študentov I. ročníka  
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

 
 

V dňoch 4.9. – 6.9.2017 a 6.9. -  8.9. 2017 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF 

UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia 

prírodných vied, ktorý sa bude absolvovať v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. 

 

 Cieľom úvodných sústredení je pripraviť začínajúcich študentov na vysokoškolský systém 

štúdia, oboznámiť ich s organizáciou štúdia, prácou s akademickým informačným systémom. 

Spoločenským cieľom sústredenia je zoznámiť navzájom študentov, nastávajúcich spolužiakov.  

 Sústredenie sa uskutoční pod vedením mladých učiteľov fakulty. 

 Úvodné sústredenie je trojdňové a uskutoční sa v ubytovacom zariadení Kysak alebo Zelený 

breh pri Prešove. 

 Ubytovanie a doprava z Košíc na miesto sústredenia sú bezplatné. Úhradu realizuje  fakulta. 

 Každý účastník si hradí v hotovosti, na mieste pobytu, iba stravu vo výške 15 Eur. 

Stravovanie začína večerou a končí obedom. Vegetariánsku, resp. bezlepkovú stravu, je nutné 

nahlásiť v termíne do 31.07.2017 e-mailom na adresu: agnesa.pivarnikova@upjs.sk. 

 

Úvodného sústredenia konaného v termíne 4.9. – 6.9.2017 v  ubytovacom zariadení Kysak 

sa zúčastnia: 

 študenti jednoodborových študijných programov Matematika, Ekonomická a finančná 

matematika, Informatika, Aplikovaná informatika, Fyzika   

 študenti medziodborových študijných programov Matematika - Biológia, Matematika 

– Fyzika, Matematika – Chémia, Matematika – Geografia, Matematika – Informatika, 

Matematika – Psychológia, Fyzika - Informatika, Fyzika - Biológia. 

Odchod autobusu z Košíc je 4.9.2017 o 14.00 spred dekanátu fakulty, Šrobárova ulica 2. 

Predpokladaný návrat autobusu do Košíc je 6.9.2017 okolo 16.00 hod. 

 

 

Úvodného sústredenia konaného v termíne 4.9. – 6.9.2017 v ubytovacom zariadení Zelený 

breh pri Prešove sa zúčastnia: 

 študenti jednoodborových študijných programov Chémia, Geografia  

  študenti  medziodborových študijných programov Fyzika – Chémia, Chémia – 

Geografia, Chémia – Informatika, Fyzika – Geografia, Biológia – Geografia, Geografia 

– Informatika. 



Odchod autobusu z Košíc je 4.9.2017 o 14.00 spred dekanátu fakulty, Šrobárova ulica 2. 

            Predpokladaný návrat autobusu do Košíc je 6.9.2017 okolo 13.00 hod. 

 

Úvodného sústredenia konaného v termíne  6.9. – 8.9.2017 v ubytovacom zariadení Zelený 

breh pri Prešove sa zúčastnia: 

 študenti jednoodborových študijných programov Biológia, Všeobecná ekológia 

a ekológia jedincov a populácií  

 študenti medziodborových študijných programov Biológia  - Chémia, Biológia – 

Psychológia.  

Odchod autobusu z Košíc je 6.9.2017 o 14.00 spred dekanátu fakulty, Šrobárova ulica 2. 

Predpokladaný návrat autobusu do Košíc je 8.9.2017 okolo 16.00 hod. 

 

 

 

 

 


