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Študenti stredných škôl si vyskúšali jeden deň vysokoškoláka 

 

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zažili študenti 

stredných škôl zaujímavé prednášky, cvičenia či laboratórne merania. S vysokoškolským 

prostredím a štúdiom sa oboznámili vďaka podujatiu Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, 

ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22. a 23. mája 2018. 

 

Uvedená aktivita bola ponúkaná stredným školám práve v čase maturitných skúšok. 

Študenti nematuritných ročníkov stredných škôl si tak mohli individuálne zapísať z ponuky 

predmetov tie, ktoré ich najviac zaujímali. Zostavili si tak individuálny študijný program a na 

celý deň, resp. aj na dva sa stali vysokoškolákmi.  

 

„Našou snahou je predstaviť zaujímavé témy z oblasti prírodných vied, 

matematiky a informatiky, prezentovať kvalitné vysokoškolské prostredie pre štúdium v 

blízkosti domova a usmerniť žiakov pre výber voliteľných hodín na strednej škole práve 

s orientáciou na prírodné vedy, matematiku a informatiku,“ uviedol dekan Prírodovedeckej 

fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

 

Pre záujemcov bolo celkovo pripravených 45 prednášok, cvičení a seminárov v 66 

časových termínoch a to z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, 

ekológia a geografia. Študenti svoje prihlasovanie zabezpečili elektronicky prostredníctvom 

internetového portálu: https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka. Na 

podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka  sa prihlásilo 364 žiakov z 32 stredných škôl. 
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V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. 

prodekan pre vonkajšie vzťahy 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

tel.: +421 905 585 631 

e - mail: marian.kires@upjs.sk  

 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 
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