Správa o stave vzdelávania na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia
na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Akreditované študijné programy I. a II. st. štúdia v AR 2017/2018: 80 študijných programov
Bakalársky stupeň štúdia:
56 programov v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia, z toho 12 programov
jednoodborového štúdia v dennej forme štúdia, 5 programov jednoodborového štúdia
v externej forme štúdia, 39 programov medziodborového štúdia
Magisterský stupeň štúdia:
24 programov v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, z toho 11 programov
jednoodborového štúdia v dennej forme štúdia, 5 programov jednoodborového štúdia
v externej forme štúdia, 8 programov učiteľstva akademických predmetov
Na začiatku AR 2017/2018 FF UPJŠ pripravila pre akreditáciu akreditačné spisy tých
existujúcich študijných programov I. a II. stupňa VŠ štúdia, ktorých platnosť končila v rokoch
2018 a 2019, všetky žiadosti boli schválené.
Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ (Bc. a Mgr. stupeň štúdia)
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Najvyšší záujem o študijné programy FF UPJŠ:
jednoodborové štúdium
psychológia
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
britské a americké štúdiá
masmediálne štúdiá
medziodborové štúdium
slovenský jazyk a literatúra – biológia (študenti Filozofickej fakulty UPJŠ)
história – slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra – britské a americké štúdiá
biológia – psychológia (študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ)
Študenti FF UPJŠ
Celkový počet študentov Bc. a Mgr. stupňa štúdia na FF UPJŠ v AR 2017/18: 1271 študentov
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Učitelia FF UPJŠ
V AR 2017/2018 pracovalo na Filozofickej fakulte UPJŠ 121 vysokoškolských učiteľov
v štruktúre funkčných miest (stav k 30. 6. 2017):
13 profesorov
29 docentov
64 odborných asistentov
3 asistenti
12 lektorov
Propagácia štúdia a dni otvorených dverí
Propagácia štúdia katedrami FF UPJŠ:
– prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí
– prostredníctvom propagačných materiálov;

– využívané sú aj možnosti propagácie prostredníctvom návštev stredných škôl a spolupráca
s relevantnými inštitúciami;
– prezentácia fakulty na veľtrhoch vzdelávania: VAPAC, ProEduco, Kam na vysokú.
– prezentácia na Európskom dni jazykov a Noci výskumníkov
– organizácia olympiád pre žiakov základných a stredných škôl (slovenský jazyk, nemecký
jazyk, anglický jazyk, dejepis)
– účasť na Univerzite tretieho veku, Univerzite bez hraníc (detskej univerzite)
Dni otvorených dverí:
– 6. 10. 2017 (celouniverzitný)
– 9. 2. 2018 (fakultný)
Mediálna prezentácia výsledkov činnosti FF UPJŠ za r. 2017:
– tlačové správy/tlačové konferencie: 16
– printové médiá (noviny a časopisy): 84
– elektronické médiá (rozhlas a televízia): 62
– internetové médiá (spravodajské portály, TASR, SITA a pod.): 86
– články pre verejnosť (web FF UPJŠ Zo života fakulty): 55
Spolu: 303 výstupov.
Hodnotenie kvality
Hodnotenie výučby na FF UPJŠ:
– na úrovni fakulty prostredníctvom AIS2 – hodnotenie predmetov (vždy po skončení
príslušného semestra),
– dotazník spokojnosti so štúdiom (v AIS2),
– prieskum spokojnosti so štúdiom medzi končiacimi študentmi,
– dotazník na zápise študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia,
– dotazníkový prieskum spokojnosti s prácou študijného oddelenia.
– čierna skrinka FF UPJŠ;
– dotazníky spätnej väzby na úrovni jednotlivých katedier a jednotlivých vyučujúcich.

Vypracoval: prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Poznámka:
Kompletná Správa o vzdelávaní na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia na Filozofickej
fakulte UPJŠ v Košiciach v ak. r. roku 2017/18 bola prijatá na zasadnutí Vedeckej rady FF
UPJŠ v Košiciach dňa 12.10.2018, tento materiál je jej skrátenou verziou.

