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Akreditované študijné programy I. a II. st. štúdia v AR 2020/2021: 82 študijných programov 
 
Bakalársky stupeň štúdia: 
58 programov v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia, z toho 13 programov 
jednoodborového štúdia v dennej forme štúdia, 5 programov jednoodborového štúdia 
v externej forme štúdia, 40 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. 
 
V AR 2020/2021 si ešte FF UPJŠ v plnej šírke udržala práva na realizáciu svojich študijných 
programov a okrem toho otvorila nové bakalárske študijné programy. S účinnosťou od AR 
2021/22 bola fakulta v priebehu akademického roka nútená v rámci zosúlaďovania študijných 
programov so štandardmi SAAVŠ pozastaviť realizáciu viacerých študijných programov. 
 
 
Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ (Bc. a Mgr. stupeň štúdia) 
 
Bc. stupeň 
 

Prihlášky Prijatí Zapísaní do 1. roč. 
1328 807 497 

 
Mgr. stupeň 
 

Prihlášky Prijatí Zapísaní do 1. roč. 
209 169 152 

 
 



Najvyšší záujem o Bc. študijné programy FF UPJŠ: 
jednoodborové štúdium 

psychológia 
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 
masmediálne štúdiá 
britské a americké štúdiá 

medziodborové štúdium 
britské a americké štúdiá – psychológia  
slovenský jazyk a literatúra – biológia 
história – slovenský jazyk a literatúra 
politológia – masmediálne štúdiá 
biológia – psychológia (študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ) 

 
 
Študenti FF UPJŠ 
 
Celkový počet študentov Bc. a Mgr. stupňa štúdia na FF UPJŠ v AR 2020/21: 1282 študentov 
 
Študenti FF UPJŠ v bakalárskom stupni štúdia (zapísaní k 31. 10. 2020) 

Študijné programy AR 2020/21 

Jednoodborové /denná forma 616 
Jednoodborové /externá forma 37  
Medziodborové 337  
Spolu 990  

  
Študenti FF UPJŠ v magisterskom stupni štúdia (zapísaní k 31. 10. 2020) 

Študijné programy AR 2020/21 

Jednoodborové /denná forma 207 
Jednoodborové /externá forma 18 
Učiteľstvo akademických predmetov 67  
Spolu 292  

 

Učitelia FF UPJŠ 
 
V AR 2020/2021 pracovalo na Filozofickej fakulte UPJŠ 121 vysokoškolských učiteľov 
v štruktúre funkčných miest (stav k 30. 6. 2021): 
15 profesorov 
35 docentov 
54 odborných asistentov 
6 asistenti 
11 lektorov 

 
 
Propagácia štúdia a dni otvorených dverí 

 
Propagácia štúdia katedrami FF UPJŠ: 
– prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí 
– prostredníctvom propagačných materiálov; 



– komunikácia so strednými školami, spolupráca s relevantnými inštitúciami; 
– prostredníctvom virtuálnych dní otvorených dverí; 
– organizácia a spoluúčasť na olympiádach pre žiakov základných a stredných škôl 

(slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, ľudské 
práva); 

– účasť na Univerzite tretieho veku, Univerzite bez hraníc (detskej univerzite). 
 
Dni otvorených dverí (virtuálne DOD): 
– 25. 11. 2020 (celouniverzitný) 
– 12. 2. 2021 (fakultný) 

 
Mediálna prezentácia výsledkov činnosti FF UPJŠ za r. 2021: 
– tlačové správy/tlačové konferencie: 21 
– printové médiá (noviny a časopisy): 65 
– elektronické médiá (rozhlas a televízia): 63 
– internetové médiá (spravodajské portály, TASR, SITA a pod.): 229 
– články pre verejnosť (web FF UPJŠ Zo života fakulty): 40 
Spolu: 413 výstupov. 

 
 
Hodnotenie kvality 

 
Hodnotenie výučby na FF UPJŠ v AR 2020/21: 
– hodnotenie výučby v zimnom semestri na úrovni fakulty v rámci dotazníka vnútorného 

hodnotenia kvality vzdelávania; 
– hodnotenie výučby v letnom semestri na úrovni fakulty prostredníctvom Akademického 

informačného systému (AIS2); 
– dotazník spokojnosti so štúdiom (v AIS2); 
– čierna skrinka FF UPJŠ (v AIS2); 
– 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 2020/21 bola prijatá na zasadnutí Vedeckej rady FF 
UPJŠ v Košiciach dňa 9.10.2021, tento materiál je jej skrátenou verziou. 
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