
Budova SOKRATES                                                                                ul. Moyzesova 9 
 
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. 

 

Budova PLATÓN                      ul. Moyzesova 9 
 
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,                          AP0L7 

schém dvojitých diplomov, medzinárodných jazykových certifikátov,                    AP0S1, AP0S2 
certifikovaných predmetov a DPŠ)                   Suterén            

__________________________________________________________________________________________ 

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 Prečo mám prísť študovať cudzie jazyky na katedru anglistiky a amerikanistiky?    Platón 

(Katedra anglistiky a amerikanistiky-prezentácia študijných programov, schém dvojitých  AP1S8 
 diplomov, medzinárodných jazykových certifikátov, certifikovaných predmetov a DPŠ)  1.posch. 

__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta                          
09.30 – 12.00 Otestuj si svoju angličtinu a francúzštinu a 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) 

__________________________________________________________________________________________ 
Filozofická fakulta          Platón 
09.30 - 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.          
 
                                                                                                               



Budova ARISTOTELES                                                                           ul. Moyzesova 9 
 
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 expertkami a expertmi na riešenie etických otázok           Aristoteles 
                            súčasnej spoločnosti? Študuj 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 

 

 


