Správa o stave vzdelávania na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia
na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
za akademický rok 2014/2015
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Propagácia štúdia a Deň otvorených dverí
Hodnotenie kvality
Poradenské služby

Akreditované študijné programy I. a II. st. štúdia
97 študijných programov:
75 programov v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia (Graf 1)
22 programov v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia (Graf 2)

Graf 1 Študijné program v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia

Graf 2 Študijné program v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia

Komplexná akreditácia 2014

Graf 3 Počet žiadostí komplexnej akreditácie 2014 (T. č. priznané všetky práva UAP=študijné programy v
študijnom odbore učiteľstvo akademických a umeleckých predmetov
PF UPJŠ=medziodborové študijné programy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Záujem o štúdium na FF UPJŠ

Graf 4 Prijímacie konanie na študijné programy FF UPJŠ v ak.r. 2014/15
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
slovenský jazyk a literatúra – geografia
- kombinácie FF a PF UPJŠ: biológia – psychológia

Študenti FF UPJŠ
Celkový počet študentov FF UPJŠ v ak. r. 2014/15: 1809 študentov

Graf 5 Študenti FF UPJŠ v Bc. stupni štúdia (zapísaní k 31. 10.) v ak. r. 2014/15
Jednood.=jednoodborové študijné programy, Medziodborové=medziodborové študijné programy, DF=denná forma,
EF=externá forma

Graf 6 Študenti FF UPJŠ v Mgr. stupni štúdia (zapísaní k 31. 10.) v ak. r. 2014/15
Jednood.=jednoodborové študijné programy, UAP=študijne programy v študijnom odbore učiteľstvo
akademických predmetov, DF=denná forma, EF=externá forma

Propagácia štúdia a Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí:
10. 10. 2014 (celouniverzitný)
13. 2. 2015
9. 10. 2015
(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.
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 a sociálni pracovníci fakulty poskytujú psychologické, sociálne,
kariérove poradenstvo študentom, osobitne študentom so špecifickými
edukačnými potrebami (podrobnejšie Univerzitné poradenské centrum UPJŠ
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/).

Poznámka:
Kompletná Správa o vzdelávaní na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia na Filozofickej
fakulte UPJŠ v Košiciach v ak. r. roku 2014/15 bola prijatá na zasadnutí Vedeckej rady
FF UPJŠ v Košiciach dňa 25.9.2015.

