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Či už internáty, knižnica, laboratóriá, prvotriedne prístroje... Najmodernejšie 
vybavenie je ti k dispozícii. U nás sa na mikroskop nebudeš pozerať spoza 
chrbtov svojich spolužiakov, ty budeš cez neho skúmať bunky a reťazce 
bielkovín. Na našich právnych klinikách ťa naučíme plávať v mori paragrafov 
a v najväčšom simulátorovom centre virtuálnej medicíny z teba vytesáme lekára. 
Či už ťa baví slovenčina, angličtina alebo nemčina, máme pre teba pripravené 
najmodernejšie tlmočnícke programy a skúsených pedagógov. Praxou ťa 
môžeme doviesť do štátnej správy alebo dokonca do európskych inštitúcií. 
Dobehni s nami do cieľa všetkých pretekov, na tvoje výkony máme prichystané 
športoviská, telocvične, posilňovne i vitríny pre medaily na Ústave telesnej 
výchovy a športu.

Môžeš sa tešiť na podujatia, na ktorých sa nielen zabavíš, ale využiješ aj svoj 
potenciál. Dni otvorených dverí, dni fakúlt, univerzitné dni športu, detská 
univerzita, študentské vedecké konferencie, fakultné plesy, Sciencefest 
a množstvo ďalších podujatí. Na Dni kariéry sa stretneš s potenciálnymi 
zamestnávateľmi a zažiješ pracovné pohovory priamo na univerzite. Spolky 
študentov ti doprajú rozvoj v tvojom odbore, pričom získaš kontakty do 
budúcna. Si aktívny/-a a máš organizačného ducha? Hľadáme ambasádorov 
UPJŠ! Pomohol/-a by si nám pri organizácii podujatí ako študentská pomocná 
sila. Pravdaže za štipko! 

7.  UNIVERZITNÉ PODUJATIA 

Sme výskumná univerzita a poznajú nás v Európe i vo svete. Pravidelne 
sledujeme svoje umiestnenie vo viacerých medzinárodných rebríčkoch 
univerzít, ktoré vo svojom hodnotení kladú dôraz na kvalitu vedy, výskumu 
a procesu výučby. Podieľame sa na budovaní univerzitných vedeckých parkov 
a vedeckovýskumných centier, podporujeme rozvoj špičkových vedeckých 
tímov. Naši vedci prispievajú k nájdeniu lieku na rakovinu, študenti práva 
pomáhajú občanom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc. 
Experti z Filozofickej fakulty skúmajú vplyv jazyka na myslenie ako aj samotné 
myslenie a spoločnosť. Kráčame s dobou a rozširujeme pracoviská zamerané na 
kybernetickú bezpečnosť, spájame sa s vedeckými kapacitami zo zahraničia 
a podnikáme výpravy naprieč časom, aby sme porozumeli základom fungovania 
sveta okolo nás.  

1. VÝSKUMNÁ UNIVERZITA 

Mesto Košice si získa každého. Rušná Hlavná ulica plná kaviarní a reštaurácií, ale 
aj ticho bočných uličiek tvoria kolorit, ktorý si zamiluješ. Študentské párty? Nie 
je problém! Odmenu za výkon na skúške je najlepšie osláviť v kruhu spolužiakov 
na parkete. Keď ťa unaví ruch mesta, spomaľ a nechaj sa uniesť múzou umenia, 
kultúra v metropole východu bola a je vždy jedinečná. Energiu opäť načerpáš 
v niektorom z mnohých mestských parkov, v našej botanickej záhrade alebo 
v blízkom okolí Košíc. Máš na skok šesť národných parkov, pamiatky UNESCO 
a zážitky vyrážajúce dych... Len tak mimochodom, legendárny košický vietor 
ešte nikdy nikoho neodfúkol, čiže sa nemusíš báť. 

8. ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT V METROPOLE VÝCHODU 

4. VYTVÁRANIE MOŽNOSTÍ KVALITNÉHO PROSTREDIA 

Ako jedna z mála slovenských univerzít máme vlastné poradenské centrum, 
kde ti poradíme nielen s kariérou. UNIPOC poskytuje všetkým študentom 
bezplatne psychologické, sociálne, právne, kariérové poradenstvo a poraden-
stvo pri problémoch s učením. Špeciálna pozornosť je venovaná starostlivosti 
o uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Chceš popri štúdiu 
pracovať a naberať prax na stáži? Vždy v apríli pre teba máme Deň kariéry.  
Podnikni niečo!, Nauč sa učiť, ŽivoToPíš, Posledné prázdniny, prvé povinnosti 
alebo Autogénny tréning sú len ochutnávkou zo všetkého, čo majú pre teba 
pripravené naše kariérové poradkyne. Nezabudni si vypočuť ich podcast 
UNIPOkeC!  

Internátny život je tým pravým korením vysokoškolského života. Spolubýva-
júcich, ktorí ti vždy pomôžu prekonať nástrahy nekonečného učenia sa, vždy 
rád/-a stretneš aj po rokoch. Naše študentské domovy, sú skutočným 
domovom pre viac ako 2000 študentov počas ich štúdia na UPJŠ. Stanú sa aj 
tvojím? Na svoje si prídeš, aj keď zastávaš zdravé stravovanie. Rozšírená ponuka 
bezmäsitého menu v študentských jedálňach ťa iste milo prekvapí J. 

Veda je nikdy nekončiaca cesta za novými poznatkami. Naša špičková 
výskumná infraštruktúra vo výučbe a odborná prax ťa pripravia na výborné 
uplatnenie sa na trhu. Svetoví vedci a špecializované laboratóriá ti otvoria dvere 
k riešeniu problémov ľudstva. Veď možno práve ty si jedným z budúcich 
nositeľov Nobelovej ceny. Určite oceníš individuálny prístup vyučujúcich, 
skvelé knižnice (vrátane rakúskej), virtuálnu študovňu, univerzitnú predajňu 
kníh, prístupy k informačným zdrojom alebo prvotriedne vybavené učebne, 
zrekonštruované posluchárne, či atraktívne televízne a rozhlasové štúdio. 

Záleží nám na udržateľnom a zdravom životnom prostredí. Tiež myslíš dopredu 
a odpad triediš podľa farby koša? Pridaj sa s nami k „pretekom k nule“ (Race to 
Zero) a ochráň našu prírodu pred „odpadkovou“ hrozbou! Naša univerzita 
vytvára podmienky pre zelenšiu budúcnosť, budujeme infraštruktúru pre 
ekologickú dopravu a našich študentov i zamestnancov podporujeme pri 
využívaní ekodopravy súťažami. Nielen v našej botanickej záhrade ale aj 
v našich campusoch organizujeme výsadbu nových stromov, pomáhame 
mestu Košice nájsť cestu k zlepšeniu životného prostredia a budúcnosť vidíme 
aj vo výskume vodíka. Naprieč našimi fakultami ťa radi privedieme k poznaniu, 
že každý z nás má kľúč k zdravšej budúcnosti.  

5. PORADENSKÉ A KARIÉROVÉ SLUŽBY

3. ZELENÁ EKOUNIVERZITA 

2. ODBORNOSŤ POTREBNÁ VO SVETE 

6. ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE 
Kde budem bývať?

Kde budem 

študovať?

Košic
e

Priamo v centre mesta si môžeš dvakrát ročne vychutnať populárne „food truckové“ 
špecialitky od výmyslu sveta. Počas dvoch dní v júly a septembri sa Košice stanú 
centrom steet food gastronómie, ku ktorej vychutnávaniu ti zahrajú hudobné 
skupiny. Počas celého roka však máš možnosť navštíviť stánky s jedlom 
rozmiestnené po Košiciach. 

STREET FOOD FESTIVAL

OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE

Sviatok klasickej hudby je najstarším hudobným festivalom v meste. Na prelome 
apríla a mája ukončuje koncertnú sezónu a priestor dostávajú najlepší slovenskí 
a zahraniční dirigenti, súbory či sólisti. Tešiť sa môžeš aj na literárno-hudobné 
večery, koncerty na neobvyklých miestach i výstavy. To všetko pod taktovkou Štátnej 
filharmónie Košice. 

Máj patrí Košiciam! Oslavy mesta sú jedným z najrušnejšiemu festivalov nášho 
mesta, kedy sa pripomína udelenie prvého mestského erbu Košiciam (7. máj 1369). 
Mesto žije ukážkami remesiel, koncertami, otvorením ZOO Košice – rozlohou 
najväčšej ZOO v strednej Európe. Prebúdza sa parná lokomotíva Katka, ktorá v lete 
premáva na Alpinku – obľúbené rekreačné miesto Košičanov. Súčasťou Dňa mesta 
je prehliadka historických aút Cassovia Retro. Mesto Košice proste žije!  

KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR

V predvečer druhého najstaršieho maratónskeho behu na svete, Medzinárodného 
maratónu mieru, sa už tradične koná multižánrový event Biela noc. Mesto Košice 
sa rozžiari a získa úplne inú tvár. Cez deň bežné mestské priestranstvá či budovy 
nadobudnú prostredníctvom moderných svetelných performancií nepoznaný 
rozmer. Prechádzka mestom sa zmení na poznávaciu tour a nočný pohľad z veže 
Dómu sv. Alžbety na jedno z najkrajších historických mestských centier na 
Slovensku vyrazí dych. 

BIELA NOC

Kto mi 

poradí?

KOŠICE MESTO PODUJATÍ

v Košiciach

Neváhaj a staň sa naším
študentom!


