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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 4. október 2013 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

privítala stredoškolákov na Dni otvorených dverí 
 

 

V piatok 4. októbra 2013 sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

uskutočnil Deň otvorených dverí organizovaný v spolupráci s Odborom školstva Košického 

samosprávneho kraja. Oficiálny program začal o 9. ráno v budove Sokrates na Moyzesovej 9, 

kde študentov privítal rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a  

prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, 

CSc. Následne sa návštevníci pri stánku Ústavu telesnej výchovy a športu a jednotlivých 

fakúlt - Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej, Filozofickej a  Fakulty verejnej správy  mohli 

stretnúť s ich zástupcami a dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia, podmienkach 

prijímacieho konania a dôležitých termínoch. Súčasťou programu boli aj zaujímavé 

prezentácie približujúce aktivity univerzity a jej fakúlt.  
 

Po oficiálnom programe v budove Sokrates sa stredoškoláci presunuli na jednotlivé 

fakulty, kde sa dozvedeli bližšie informácie o ich činnosti, pracoviskách, študijných 

programoch a samotnom štúdiu. Čakali ich tam aj zaujímavé prednášky, semináre, prehliadky 

vybraných pracovísk, informácie o študentskom živote a na Ústave telesnej výchovy a športu 

sa mohli tiež zapojiť do športových aktivít. Príležitosť oboznámiť sa s prostredím vysokej 

školy využilo vyše tisíc študentov stredných škôl z celého východoslovenského regiónu.  
 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  bola založená v roku 1959 ako druhá univerzita 

na Slovensku, pričom nadviazala na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS a jej vznik znamenal 

dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. V súčasnosti má 

UPJŠ päť fakúlt - Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy  

a ponúka 219 študijných programov v dobrej skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských 

štúdií. Medzi najobľúbenejšie študijné programy patrí Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo  

na Lekárskej fakulte, Biológia a Geografia na Prírodovedeckej fakulte a Psychológia, Masmediálne 

štúdiá a Britské a americké štúdia na Filozofickej fakulte. Novými študijnými programami  

sú akademickom roku 2013/2014 Anglický jazyk a Nemecký jazyk pre európske inštitúcie  

a ekonomiku na I. stupni na Filozofickej fakulte, Neurológia na III. stupni na Lekárskej fakulte  

a Progresívne materiály v III. stupni na Prírodovedeckej fakulte. Do prvých ročníkov všetkých troch 

stupňov nastúpilo v tomto akademickom roku na UPJŠ v Košiciach cca 2400 študentov a celkový 

počet študentov na všetkých piatich fakultách a Ústave telesnej výchovy a športu predstavuje 

v akademickom roku 2013/2014 je viac než 8 000. 

 
POZNÁMKA:   Tlačovú správu nájdete archivovanú na:  www.upjs.sk 
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