
Filozofická fakulta UPJŠ

Študijné oddelenie

Šrobárova 2, Košice

1. poschodie (č. dv. 104)

vedúca oddelenia: Ing. Jana Quitková

referentky: Eva Mrázová

Karolína Kelemenová

Ing. Vladimíra Albertová
(sociálne štipendiá a školné)



Úradné hodiny študijného oddelenia



Začiatok výučby

19. 9. 2022
podľa rozvrhu hodín 

prerušenie výučby od 10 – 13 hod.

sledujte oznamy v AiS2 a na webe



Akademický rok

Pozostáva:

zo zimného semestra - výučba + skúškové

(september – január)

z letného semestra - výučba + skúškové

(február – jún)



Predmety štúdia

- povinné 

- povinne voliteľné 

- výberové 

- odporúčaný počet kreditov:

na akademický rok: 60, externá forma 48

- minimálny počet: 40 /30  (pre postup do 2. ročníka-denné/externé

št. novozískané, okrem uznaných kreditov)

- za Bc. štúdium:        180



Predmety štúdia

- povinné: povinnosť absolvovať všetky 

počas štúdia

- povinne voliteľné: je možné si vybrať, 

je určený minimálny počet kreditov za Bc. 

štúdium v záhlaví bloku povinne voliteľných 

predmetov

- výberové: nepovinné, dobrovoľné



Pridávanie a škrtanie predmetov 

v zápisnom liste

Každý, kto poslal vyplnené tlačivá ku zápisu má:

a. vytvorený zápisný list na ak. r. 2022/2023 

zapísané povinné predmety pre 1. ročník

b. je prihlásený na rozvrh hodín povinných   

predmetov pre 1. ročník
podmienečne prijatí, ktorí nám ešte nedodali maturitné vysvedčenie respektíve 

nostrifikáciu maturitného vysvedčenia tak musia urobiť čo najskôr



Čo ešte musíte urobiť

- podľa manuálu si pridať do zápisného listu 

povinne voliteľné predmety (keď sa nachádzajú 

v študijnom pláne pre 1. ročník), 

- v prípade záujmu aj výberové (nepovinné) 

predmety – pre 1. ročník 

- sa prihlásiť na rozvrh hodín (na všetky 

predmety)

Termín do: 11. 9. 2022



R O Z V R H

Študent sa riadi rozvrhom pre svoj študijný 

program a podľa krúžku, v ktorom je 

zaradený.

Predmety pozostávajú z: 

prednášok a cvičení/seminárov



Dôležité dokumenty 
všetci študenti sú povinní sa s dokumentmi oboznámiť 

pred začiatkom výučby

Harmonogram akademického roka 2022/2023
https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=4310

Študijný poriadok UPJŠ
https://www.upjs.sk/public/media/3166/studijny-poriadok-upjs-maj-2019.pdf

Smernica č. 1/2015 k Študijnému poriadku UPJŠ
https://www.upjs.sk/public/media/16936/Smernica-dekanky-1-2015-

doplnena16092019.pdf

Rozhodnutie rektora – cenník poplatkov
https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=6049

https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=4310
https://www.upjs.sk/public/media/3166/studijny-poriadok-upjs-maj-2019.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/16936/Smernica-dekanky-1-2015-doplnena16092019.pdf
https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=6049


Ubytovanie

Stav si môžete overiť prostredníctvom AiS2 v autorizovanej zóne:

• A - AKCEPTOVANÁ (ubytovanie JE pridelené)

• N - NEAKCEPTOVANÁ (ubytovanie NIE JE pridelené)

• Z kapacitných dôvodov nemohlo byť študentom pridelené ubytovanie všetkým 

záujemcom o ubytovanie.

• Takisto z kapacitných dôvodov nebolo pridelené ubytovanie podľa preferencií 

(TUKE, Pražská 2), preto je nutné skontrolovať si kde vám bolo pridelené 

ubytovanie, ak vám bolo pridelené.

• Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie sa môžu informovať 

u zmluvných ubytovateľov či sa neuvoľnilo miesto po 12.9.2022.



Tútori FF UPJŠ

• Zoznam tútorov je uverejnený v AiS2 – oznamy pre 

študentov

• Každá katedra má svojho tútora, na ktorého sa môže 

študent obrátiť v prípade potreby (predmety študijného 

plánu, výučba, rozvrh ... )

• každý študent sám zodpovedá za svoje štúdium



Štipendium pre talentovaných 

študentov
- udeľované rektorom  UPJŠ

- úspešné riešenie medzinárodných, národných alebo 

krajských olympiád

- umiestnenie na popredných miestach v medzinárodných 

či národných súťažiach

- v 1. roku štúdia v dvoch splátkach

- overenú kópiu dokladu priniesť/poslať na štud. odd. 

mailom alebo poštou svojej študijnej referentke

do 13.9.2022



Študenti mimo SR

- možnosť po ukončení stretnutia ostať 

a individuálne riešiť dodatočné otázky 

u svojej študijnej referentky


