PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
jednoodborový bakalársky študijný program
sociálna práca (denná a externá forma)
2. KOLO
Termín podania prihlášky: do 31. 07. 2022
Na prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.
Po postúpení elektronickej prihlášky uchádzač nie je povinný zasielať papierovú verziu
elektronickej prihlášky.
Miesto doručenia prihlášky, ak nebola podaná elektronicky:
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
Elektronická prihláška 20 €
Klasická prihláška
40 €
Plánovaný počet prijatých: 10 denná forma + 10 externá forma
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým
prevodom (nie poštovou poukážkou). Za každý študijný program je potrebné uhradiť jeden poplatok.
Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) musia pred úhradou platby kontaktovať študijné
oddelenie.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na FF UPJŠ sa vracia uchádzačom iba v
prípade neotvorenia študijných programov s nedostatočným počtom uchádzačov, ktorí splnia
podmienky na prijatie.
FF UPJŠ si vyhradzuje právo v prípade neuhradenia poplatku vyradiť prihlášku z prijímacieho konania.
Základné podmienky prijatia
1. Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného alebo
úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie
základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže
byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na

štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie
základných podmienok na prijatie.
2. Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe hodnotenia komplexných
výsledkov stredoškolského štúdia a ďalších aktivít (uvedených v nasledujúcej časti).
Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia a ďalších aktivít

Max. 100 bodov:
a) Celkový priemer známok z koncoročných vysvedčení za prvý až predposledný ročník
stredoškolského štúdia:
1,00 – 1,10
90 bodov
1,11 – 1,20
87 bodov
1,21 – 1,30
84 bodov
1,31 – 1,40
81 bodov
1,41 – 1,60
75 bodov
1,61 – 1,80
69 bodov
1,81 – 2,00
60 bodov
2,01 – 2,20
48 bodov
2,21 - 2,50
36 bodov
2,51 – 3,00
30 bodov
pod 3,00
0 bodov
b) Aktívna účasť v dobrovoľníckych združeniach (mimovládne organizácie, tretí sektor, charita,
neziskové organizácie), účasť na olympiáde, prípadne v SOČ minimálne v okresnom kole v odbore,
na ktorý sa uchádzač hlási alebo prax v oblasti sociálnej práce (pracovný pomer) – 10 bodov.
Potvrdenia musia mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie.
Prílohy je nevyhnutné podať súčasne s podaním prihlášky ako scan vložený ako príloha do elektronickej
prihlášky.

Ďalšie podmienky prijatia
1. Prihlášku je možné podať elektronicky (preferovaný spôsob) alebo je možné vyplniť tlačivo
odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na akademický rok 2022/2023.
2. Povinnou súčasťou elektronickej prihlášky sú:
 výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (EŽK)
 v prípade nedostupnosti výsledkov z EŽK, koncoročné vysvedčenia nahraté vo formáte pdf
(koncoročné za 1. až predposledný ročník štúdia na strednej škole, nemusia byť úradne
overené).
 zahraniční uchádzači o štúdium – výsledky za 1. až predposledný ročník štúdia na strednej
škole (preložené do slovenského jazyka)
3. Každý uchádzač vloží maturitné vysvedčenie vo formáte pdf do e-prihlasky prístupnej na web
stránke fakulty najneskôr do dňa zápisu na štúdium.
4. Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole, doručia Rozhodnutie o uznaní
rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného
zahraničnou školou, tzv. nostrifikáciu maturitného vysvedčenia (vo formáte pdf do e-prihlasky).
5. Každý uchádzač vloží doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
vo formáte pdf do e-prihlasky.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie
potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.
Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie
predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva, (Zádielska
1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a
strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o
uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Pravidlá prijímacieho konania
1. Výsledné poradie uchádzačov o štúdium konkrétneho študijného programu sa po splnení
základných podmienok (Základné podmienky prijatia, bod 1. a 2.) určuje podľa celkového počtu
získaných bodov (Základné podmienky prijatia, bod 3).
2. O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo
zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekanka fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekanky
len podľa výsledného poradia uchádzačov. V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania,
ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
3. Dekanka fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov
prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy.
4. Dekanka fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet
uchádzačov.
Ďalšie informácie
1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internete najneskôr do 31. 08. 2022.
2. Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Proti rozhodnutiu
dekanky o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
predsedníčka AS FF UPJŠ

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

