
PROGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 
 

Budova SOKRATES                                                                                ul. Moyzesova 9 
 
08.30  Slávnostné otvorenie podujatia              Sokrates, prízemie 
08.30 – 11.00 Infostánky fakúlt a Ústavu telesnej výchovy a športu, Rakúska knižnica          Sokrates, prízemie 
__________________________________________________________________________________________ 
Lekárska fakulta                    Sokrates 
09.30 - 12.00 Ukážky modelov, kostí, chirurgického inštrumentária, zubných preparátov,          AS2S1, AS2S2          

vŕtania zubov, atď. - spojené s diskusiou                                    2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                   Sokrates 
09.00 – 09.30 Prezentácia štúdia na Filozofickej fakulte      AS2P3 
                      2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                   Sokrates 
od 09.30  Pomôžeme Ti poznať seba aby si mohol pomáhať  iným    AS2P1 

(prezentácia jednoodborového štúdia psychológie)                             2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 

Filozofická fakulta                              Sokrates 

od 09.30  Prečo študovať sociálnu prácu? Verejná mienka verzus potreba                AS2P3 

(Katedra sociálnej práce – prezentácia štúdia sociálnej práce)              2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta 

od 09.30  Psychológia v škole?! Chcete alebo nechcete?                  Sokrates 

(Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia,    AS3S3 
– prezentácia štúdia psychológie v kombinácii)               3.posch. 

__________________________________________________________________________________________ 
Právnická fakulta                   Sokrates 

09.30 – 10.15  Predstavenie fakulty a možností štúdia v odbore právo                              AS2P2 
10.15 – 11.00  Interaktívna prednáška - Sankcie v trestnom práve                            2.posch. 
11.00 – 11.45  Interaktívna prednáška - Zamestnávanie študentov a absolventov  
 

Budova PLATÓN                      ul. Moyzesova 9 
 
Ústav telesnej výchovy a športu                       Platón 
09.30 – 10.00 Predstavenie študijného programu Šport a rekreácia     AP1P1 
                      1.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta 
od 09.30  Buduj si kariéru štúdiom angličtiny                      Platón 
                            (Katedra anglistiky a amerikanistiky – prezentácia  študijných programov britské              AP1P2 

a americké štúdiá, anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický             1.posch. 
jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a                  
nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, rodové štúdiá a kultúra)   

__________________________________________________________________________________________ 

Filozofická fakulta                       Platón    
od 09.30  Čo tak študovať latinčinu?        AP1S8 

(Katedra klasickej filológie – prezentácia medziodborového štúdia latinského                 1.posch.        
jazyka a literatúry)                   

__________________________________________________________________________________________ 
 
Filozofická fakulta          Platón 
od 09.30  Chcete viac profesionálov v politike? Študujte politológiu                                                   AP2P3 
                            (Katedra politológie - prezentácia štúdia politológie)               2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 



Filozofická fakulta          Platón 
od 09.30  Hystéria z histórie?        AP2P4 
                            (Katedra histórie – prezentácia jednoodborového a medziodborového štúdia histórie)    2.posch.                                                                                                                        
__________________________________________________________________________________________ 
Fakulta verejnej správy                       Platón 
10.00 – 10.30 Prečo študovať na Fakulte verejnej správy?                  AP1S9 
                     1.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 
Fakulta verejnej správy                        Platón 
10.30 – 11.15 Študijné programy Fakulty verejnej správy      AP1S9 
                      1.posch. 
 

Budova ARISTOTELES                                                                                Moyzesova 9 
 
Prírodovedecká fakulta                 Aristoteles 
09.15 – 12.00 Prezentácia Prírodovedeckej fakulty                               AA0P1 
                       suterén 
__________________________________________________________________________________________ 
Prírodovedecká fakulta                 Aristoteles 
                                                                             AA0S1, AA0S2, AA0S3 
09.15 – 09.30  Moderná veda a kvalitné vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte               suterén 
09.30 – 09.45 Prečo študovať matematiku (práve tu)?      
09.45 – 10.00 Fyzika ťa zaujme         
10.00 – 10.15 O štúdiu informatiky trochu inak       
10.15 – 10.30 S modernou geografiou do praxe       
10:30 – 11.00 ...čo vás ešte o štúdiu a fakulte zaujíma?       
11.00 – 11.15 Moderná veda a kvalitné vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte              
11.15 – 11.30 Prečo študovať matematiku (práve tu)?      
11.30 – 11.45 Fyzika ťa zaujme         
11.45 – 12.00 O štúdiu informatiky trochu inak       
12.00 – 12.15 S modernou geografiou do praxe, ...čo vás ešte o štúdiu  fakulte zaujíma  
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                 
od 09.30  Načo študovať slovenčYnu? Chceš získať Pulitzerovu cenu?          Aristoteles 

(Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie – prezentácia              AA1P2 
medziodborového štúdia slovenského jazyka a literatúry a štúdia                                  1.posch. 
masmediálnych štúdií)          

__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta 
od 09.30  Chcete byť expertmi a expertkami na riešenie etických dilem            Aristoteles 
                            a problémov súčasnej spoločnosti? Študujte aplikovanú etiku!      AA1S4 

              (Katedra aplikovanej etiky  – prezentácia jednoodborového a medziodborového            1.posch. 
              štúdia aplikovanej etiky)          

__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta 
od 09.30  „Volkswagen. Das Auto!“ – Chcete rozumieť viac? Študujte nemčinu          Aristoteles 
                           (Katedra germanistiky – prezentácia medziodborového štúdia nemeckého jazyka AA2S7 
                            a literatúry )                    2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Filozofická fakulta 
od 09.30  Chcete spoznať matku vied? Študujte filozofiu            Aristoteles 

(Katedra filozofie a dejín filozofie  – prezentácia jednoodborového a    AA2S6 
medziodborového štúdia filozofie)                  2.posch. 

 
 
 



Budova MINERVA                                                                                         Moyzesova 9 

9.00 – 11.00 Prezentácia študentských spolkov a UNIPOC    Minerva 
            

Univerzitná televízia        prízemie 
  Časopis študentov Filozofickej fakulty „Univerzál“     prízemie 
  ELSA (Európske združenie študentov práva)      prízemie 
  ESN (Erasmus Student Network)        prízemie 
__________________________________________________________________________________________ 
            

Spolok medikov mesta Košice       1. posch. 
  Spolok zubných lekárov       1. posch. 
__________________________________________________________________________________________ 

  UNIPOC (Univerzitné poradenské centrum)     2.posch. 

 

Pavilón RBL                                                                                                    Šrobárova 2 
 
Prírodovedecká fakulta 
09.15 – 10.30 Štúdium chémie a prehliadka chemických laboratórií            poslucháreň RBL1 
 Štúdium biológie a ekológie a prehliadka biologických laboratórií           poslucháreň RBL1 
10.45 – 12.00 Štúdium chémie a prehliadka chemických laboratórií                          poslucháreň RBL1 
 Štúdium biológie a ekológie a prehliadka biologických laboratórií           poslucháreň RBL1 
 
 


