
1 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

5. 10. 2018 
Slávnostné otvorenie: 

9.00 hod., budova Sokrates, Moyzesova 9, prízemie 

 

PROGRAM 
 

Budova MINERVA                                                                                   ul. Moyzesova 9 

 
09.00 – 11.00 Stretnutie pedagógov, vychovávateľov a priaznivcov stredných škôl a gymnázií 
                            so zástupcami fakúlt UPJŠ v Košiciach                 Minerva 
                            (diskusie na témy, ktoré vás zaujímajú)                prízemie 
     

Budova MINERVA                                                                                   ul. Moyzesova 9 

9.00 – 11.00 Prezentácia študentských spolkov a organizácií                Minerva 
Univerzitná televízia                  1.posch. 
Študentský rozhlas Košice         

  Študentský parlament Fakulty verejnej správy      
  ELSA (Európske združenie študentov práva)       
  ESN (Erasmus Student Network)         
  Spolok medikov mesta Košice        

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva  

 
Budova SOKRATES                                                                                ul. Moyzesova 9 
 
09.00 – 11.00 Infostánky fakúlt a univerzitných pracovísk              Sokrates, prízemie 
  (Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta, Fakulta verejnej 

správy, Filozofická fakulta, Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzitné  
poradenské centrum, Študentské domovy a jedálne, Univerzitná knižnica,  
Botanická záhrada, Univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae 
 

09.00 – 11.00 Prezentácia zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+          Sokrates, prízemie 
 
09.00 – 11.00 Možnosti štúdia pre ukrajinských uchádzačov o štúdium v SJ          Sokrates, prízemie 
__________________________________________________________________________________________ 
Lekárska fakulta                     
09.30 - 12.00 Prezentácia nelekárskych odborov a predklinických predmetov              Sokrates                

(ukážky rôznych ošetrovateľských techník, výstava modelov ľudského tela,                      AS2S1 
ľudskej kostry a kostí, videá...)                                                  2.posch. 
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__________________________________________________________________________________________ 
Lekárska fakulta           
09.30 - 12.00 Prezentácia klinických predmetov – chirurgické odbory a zubné lekárstvo            Sokrates 

(ukážky chirurgického a zubárskeho inštrumentária a materiálov, modely zubov,              AS2S2 
zubný trenažér, fantóm, ...)                                                   2.posch. 

__________________________________________________________________________________________
Filozofická fakulta                   Sokrates 
09.30  Prečo študovať sociálnu prácu? Verejná mienka verzus potreba                AS2P3 
  (prezentácia štúdia sociálnej práce)                  2.posch. 
_________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                   Sokrates 
09.30 a 10.30 Pomôžeme Ti poznať seba, aby si mohol pomáhať iným                AS2P1 

(prezentácia jednoodborového štúdia psychológie)                             2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 

Filozofická fakulta 

od 10.15  Psychológia v škole?! Chcete alebo nechcete?                  Sokrates 

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

__________________________________________________________________________________________ 
Právnická fakulta          

09.30 – 10.15  Predstavenie Právnickej fakulty a možností štúdia v odbore právo                       Sokrates 
10.15 – 11.00  Interaktívna diskusia – Etické dilemy právnej praxe                  AS2P2 
11.00 – 11.45  Interaktívna diskusia – Aké práva máme ako spotrebiteľ                                         2.posch. 
 

Budova PLATÓN                      ul. Moyzesova 9 
 
Ústav telesnej výchovy a športu                       Platón 
od 09.30  Predstavenie študijného programu Šport a rekreácia    AP0S1 
                        Suterén 
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta 
09.30 – 12.00 Čo navyše môžeš získať na Katedre anglistiky a amerikanistiky počas štúdia?        Platón 
                            (Katedra anglistiky a amerikanistiky – prezentácia študijných programov,             AP1P1, AP0L7 

schém dvojitých diplomov, medzinárodných jazykových certifikátov,                 1.posch., suterén 
certifikovaných predmetov a DPŠ)                   

__________________________________________________________________________________________ 

Filozofická fakulta 
09.30 – 12.00 Buduj si kariéru štúdiom angličtiny spolu s francúzštinou a nemčinou!                Platón 
                            (Katedra anglistiky a amerikanistiky – možnosti praxí, stáží a mobilít, kariérne dni            AP1P2 

s firmami, príbehy úspešných absolventov z Klubu učiteľov a Klubu absolventov            1.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 

Filozofická fakulta                          
09.30 – 12.00 Čo sú rodové štúdiá a prečo ich potrebujeme? Angličtina s latinčinou?                    Platón 

Dobrá kombinácia!                     AP1S8 
(Katedra klasickej filológie a Katedra amerikanistiky a anglistiky o „malých“            1.posch. 
študijných programoch)                                                           

__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                          
09.30 – 12.00 Otestuj si svoju angličtinu, francúzštinu a nemčinu, porozprávaj sa s lektormi        Platón         

(Katedra anglistiky a amerikanistiky – rozhovory s lektormi anglického                AP1S9 
a francúzskeho jazyka, testovanie jazykovej úrovne)                            1.posch.                   

__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                          
09.30 – 12.00 Vyskúšaj si tlmočenie  v kabínkach alebo Prečo dnes tlmočník potrebuje               Platón 

aspoň dva cudzie jazyky                                AP1L6 
(Katedra anglistiky a amerikanistiky – možnosť vyskúšať si simultánne tlmočenie          1.posch.                   
v tlmočníckom laboratóriu) 
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__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta          Platón 
09.30 a 10.30 #vedietviac o politike                                                                 AP2P3 
                            (Katedra politológie)                  2.posch. 
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta          Platón 
od 09.30  Dejiny tvoríš ty!                   AP2P4, AS2S11 
                            (Katedra histórie)                   2.posch.                                                                                                                        
__________________________________________________________________________________________ 
Fakulta verejnej správy                       Platón 
09.00 – 12.00 Prezentácia štúdia na Fakulte verejnej správy                 AP0S2 
                       Suterén 
 

Budova ARISTOTELES                                                                           ul. Moyzesova 9 
 
Prírodovedecká fakulta                 Aristoteles 
09.30 – 12.15 Študuj u nás matematiku, fyziku, informatiku a geografiu                 AA0S1, AA0S2, AA0S3
               Interaktívne stánky s upútavkami k predstaveniu pracovísk                Suterén 
  a študijných programov MFIG 

 

Prírodovedecká fakulta                  
09.30 – 12.15 Čo štúdiom u nás získaš?                                                                   Aristoteles     

09.30 │ 11.00 Prečo študovať matematiku práve na PF?                AA1P2 
09.45 │ 11.15 Fyzika ťa iste zaujme                1.posch. 

 10.00 │   11.30     O štúdiu informatiky trochu inak     
 10.15 │   11.45     S modernou geografiou do praxe    
 10.30 │   12.00     Pýtaj sa ... upresníme, vysvetlíme, usmerníme    
__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                 
od 09.30  Načo študovať slovenčYnu? Chceš získať Pulitzerovu cenu?         Aristoteles 

(Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie – prezentácia              AA3S8 
medziodborového štúdia slovenského jazyka a literatúry a štúdia                                   3.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            Sokrates 
                           (Katedra germanistiky – prezentácia medziodborového štúdia nemeckého        Rakúska knižnica 

jazyka a literatúry )                   prízemie      
__________________________________________________________________________________________ 
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. 

__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta 
od 10.00  Čo tak študovať latinčinu?               Aristoteles 

(prezentácia medziodborového štúdia latinského jazyka)                 miestnosť č. 105 
                  prízemie 
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Pavilón RBL                                                                                              ul. Šrobárova 2 
 
Prírodovedecká fakulta 
09.15 – 12.15 Študuj u nás biológiu, chémiu a ekológiu                          pavilón RBL 
 (interaktívny stánok s upútavkami k predstaveniu pracovísk)                             
09.30 – 12.15 Nadchni sa pre štúdium biológie a ekológie          pavilón RBL 
 Ako sa u nás študuje Biológia a Ekológia                pavilón RBL 
 Laboratóriá molekulovej biológie 
 Laboratórium konfokálnej mikroskopie 
 

Ústav chemických vied                                                                         ul. Moyzesova 11 
 
Prírodovedecká fakulta 
09.30 – 12.15 Vstúp do moderných chemických laboratórií 
  Príď k nám študovať chémiu 
  Laboratóriá syntézy nových molekúl 
  Biochemické a molekulárno-biologické laboratórium 
    


