Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
FILOZOFICKÁ FAKULTA

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
(bakalársky stupeň)
Adresa: Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice
Tel.: 0552347183, 7120
http://www.ff.upjs.sk
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2021
Termín konania prijímacej skúšky:
7.6.2021

Masmediálne štúdiá (denná a externá forma)
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Britské a americké štúdiá (denná a externá forma)

8.6.2021

Rodové štúdiá a kultúra
Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie
a ekonomiku
Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie
a ekonomiku

FF UPJŠ neumožňuje prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.
V prípade mimoriadnej situácie budú zohľadnené špecifika priebehu školského roka v krajine,
v ktorej uchádzač končí stredoškolské vzdelanie.
V ostatných študijných programoch sa prijímacie konanie uskutoční na základe posúdenia
komplexných výsledkov stredoškolského štúdia, bez prijímacej skúšky.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Elektronická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky
Elektronická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou na
Klasická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky
Klasická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúškou

20 €
30 €
40 €
50 €

Po postúpení elektronickej prihlášky uchádzač nie je povinný zasielať papierovú verziu
elektronickej prihlášky.
Na prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.
Miesto doručenia prihlášky (keď nebola podaná elektronicky):
Filozofická fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na FF UPJŠ sa vracia uchádzačom
iba v prípade neotvárania študijných programov s nedostatočným počtom uchádzačov, ktorí
splnia podmienky na prijatie.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne
bankovým prevodom (nie šekom). Za každý študijný program sa platí 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) pred úhradou platby kontaktujte študijné
oddelenie.
názov študijného programu
Jednoodborové študijné programy
Psychológia
Britské a americké štúdiá
Filozofia
Sociálna práca
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Masmediálne štúdiá
Politológia
Rodové štúdiá a kultúra
Aplikovaná etika
História
Medzinárodné vzťahy

Forma štúdia
denná
denná, externá
denná
denná, externá
denná
denná
denná
denná, externá
denná, externá
denná
denná, externá
denná
denná

Počet na prijatie
50
50
10
30
30
20
30
30
30
10
20
10
30

Medziodborové študijné programy v kombináciách, v dennej forme štúdia:
Plánovaný počet prijatých: 100
Politológia – Masmediálne štúdiá
Slovenský jazyk a literatúra – Britské a americké štúdiá
Slovenský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra

Britské a americké štúdiá – Filozofia
Britské a americké štúdiá – Nemecký jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – Filozofia
Britské a americké štúdiá – Matematika
Britské a americké štúdiá – Geografia
Britské a americké štúdiá – Biológia
Britské a americké štúdiá – Informatika
Slovenský jazyk a literatúra – Geografia
Slovenský jazyk a literatúra – Biológia
Slovenský jazyk a literatúra – Matematika
Slovenský jazyk a literatúra – Informatika
Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia
Aplikovaná etika – Nemecký jazyk a literatúra
Aplikovaná etika – Filozofia
Aplikovaná etika – Slovenský jazyk a literatúra
Aplikovaná etika – Geografia
História – Geografia
História – Filozofia
História – Aplikovaná etika
História – Britské a americké štúdiá
História – Slovenský jazyk a literatúra
História – Nemecký jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Britské a americké štúdiá
Latinský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk a literatúra
Latinský jazyk a literatúra – História
Latinský jazyk a literatúra – Filozofia
Latinský jazyk a literatúra – Aplikovaná etika
Nemecký jazyk a literatúra – Geografia
Nemecký jazyk a literatúra – Informatika
Nemecký jazyk a literatúra – Psychológia
Britské a americké štúdiá – Psychológia
Slovenský jazyk a literatúra – Psychológia
Filozofia – Psychológia
Aplikovaná etika – Psychológia
História – Psychológia
* FF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí
splnia podmienky na prijatie.

Štandardná dĺžka štúdia:
Denná forma: 3 roky
Externá forma: 4 roky
Externá forma štúdia je spoplatnená.
Základné podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného
alebo úplného stredného odborného vzdelania. 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.
Ďalšie podmienky prijatia
1. Prihlášku je možné podať elektronicky (preferovaný spôsob) alebo je možné vyplniť
tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva SR na akademický rok 2021/2022.
2. Výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (okrem
výsledkov z posledného ročníka).
3. Náhradou z dôvodu nedostupnosti výsledkov zo strednej školy z elektronickej žiackej
knižky sú overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy. *
4. Každý uchádzač musí doložiť notársky (alebo úradne) overenú kópiu alebo školou
potvrdenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 7. 6. 2021.
V prípade, že študent nemôže z objektívnych dôvodov doložiť maturitné vysvedčenie,
musí v stanovenom termíne do 7. 6. 2021 postúpiť písomné ospravedlnenie.
5. Uchádzač, ktorý doručí s podaním prihlášky potvrdenia o absolvovaní certifikátov
alebo iné relevantné dokumenty a bude spĺňať podmienky na odpustenie prijímacej
skúšky, obdrží v mesiaci apríl 2021 potvrdzujúci list.**
6. Uchádzačovi, ktorý nedoručí do 31.3.2021 potvrdenia pre odpustenie prijímacej
skúšky, pošleme poštou písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku, na ktorú sa musí
dostaviť. Pred konaním prijímacej skúšky môže na mieste zdokladovať dodatočne
získané certifikáty, resp. diplomy.
*Uvedený bod sa nevzťahuje na študijné programy: britské a americké štúdiá, anglický jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie
a ekonomiku, anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, rodové
štúdiá a kultúra.
**Potvrdenia môžu byť priložené ako prílohy k elektronickej prihláške (platí pre zasielanie
do 31.3.2021)

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 - nostrifikácia má 2 etapy:
1. Žiadosť o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. 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, ktorý je platný
od 1. 1. 2016.

- maturitné vysvedčenie nostrifikuje príslušný okresný úrad, odbor školstva

- prevod známok z apostilovaných potvrdení o výsledkoch štúdia zo strednej školy za
1. až predposledný ročník štúdia na strednej škole realizuje fakulta z nasledujúcich krajín:
(Ruská federácia, Srbská republika, Chorvátska republika, Slovinská republika, Uzbekistan, Ukrajina,
Maďarsko, Kenská republika, Česká republika a Rakúska republika tento prevod zabezpečí fakulta na
základe prevodovej tabuľky).

- uchádzač, ktorý sa hlási na študijný program kde sa vyžaduje aj hodnotenie predmetov na
maturitnej skúške musí doložiť aj dodatok ku maturitnej skúške.
Uchádzačovi o štúdium so špecifickými potrebami sa na jeho písomnú žiadosť na základe
vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania
s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky musí uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami
podať spolu s prihláškou. K žiadosti je potrebné pripojiť aj dokument odbornej inštitúcie,
v ktorom sú uvedené špecifické potreby študenta.
–
–
–
–

Prihláseným uchádzačom s prijímacou skúškou budú zaslané informácie o prijímacej
skúške najneskôr mesiac pred stanoveným termínom.
Prihláseným uchádzačom bez prijímacej skúšky, budú zaslané informácie o prijatí
prihlášky na štúdium elektronicky do mailovej schránky, ktorú uviedli v prihláške,
najneskôr do konca apríla 2021.
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internete najneskôr do 25. 6. 2021.
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.

Prijímacia skúška – Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
- 100 % písomný test
- alebo úspešný/á riešiteľ/ka celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády
v anglickom jazyku
- alebo doloženie medzinárodného certifikátu
- alebo doloženie certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.
Prijímacia skúška – Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
- 100 % písomný test
- alebo úspešný/á riešiteľ/ka celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády
v anglickom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku
- alebo doloženie medzinárodných certifikátov
- alebo doloženie certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.
Prijímacia skúška – Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
- 100 % písomný test
- alebo úspešný/á riešiteľ/ka celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády
v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku
- alebo doloženie medzinárodných certifikátov
- alebo doloženie certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.
Prijímacia skúška – Britské a americké štúdiá (denná a externá forma)
- 100 % písomný test
- alebo úspešný/á riešiteľ/ka celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády
v anglickom jazyku

-

alebo doloženie medzinárodného certifikátu
alebo doloženie certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.

Prijímacia skúška – Rodové štúdiá a kultúra
- 100 % písomný test
- alebo úspešný/á riešiteľ/ka celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády
v anglickom jazyku
- alebo doloženie medzinárodného certifikátu
- alebo doloženie certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.
Prijímacia skúška – Masmediálne štúdiá (denná a externá forma)
50 % písomný tvorivo-vedomostný test, 45 % výsledky zo strednej školy a maximálne 5%
spoluprácu s médiami.

za

Prijímacie konanie na ostatné študijné programy bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe
posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní na
Psychológiu
Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky. Kritériom prijatia je priemer známok
koncoročných vysvedčení zo stredoškolského štúdia za prvý až predposledný ročník. Uchádzači budú prijatí
podľa umiestnenia v poradí, ktoré vznikne zoradením podľa priemeru známok koncoročných vysvedčení.

Všeobecné údaje o prijímacej skúške
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, alebo úspešné riešenie
Olympiády v anglickom jazyku, doloženie medzinárodného certifikátu z anglického jazyka, alebo certifikátu o
absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.
Prijímacia skúška bude pozostávať z písomného testu. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje dekanka
FF UPJŠ.
Test bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku (morfológia, lexika, syntax). Od uchádzačov/iek sa
očakáva veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými osnovami pre stredné
školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B2. Informácie o maturite sú
dostupné na stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/maturita-2017/.
Hodnotenie:
100% bodov z písomného testu
Uchádzači/ky, ktorí/é sa umiestnia na 1., 2., alebo 3. mieste Celoslovenského kola, Krajského kola, alebo
Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku počas svojho stredoškolského štúdia, budú na študijný program
v dennej alebo externej forme prijatí bez prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška môže byť tiež nahradená medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania
anglického jazyka podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo platným certifikátom o absolvovaní
Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka. Minimálna požadovaná úroveň pre anglický jazyk je
nasledovná:
TOEFL iBT: úroveň B2
IELTS: úroveň B2
Cambridge First Certificate: úroveň B2
Certificate of Advanced English: úroveň B2
Ostatné medzinárodné certifikáty AJ musia mať uvedenú úroveň B2.

Všeobecné údaje o prijímacej skúške
Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, alebo úspešné riešenie
Olympiády v anglickom a francúzskom jazyku, doloženie medzinárodného certifikátu z anglického
a francúzskeho jazyka, alebo certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického
a francúzskeho jazyka.
Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch písomných testov. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje
dekanka FF UPJŠ.
Test z anglického jazyka bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku (morfológia, lexika, syntax). Od
uchádzačov/iek sa očakáva veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými
osnovami pre stredné školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B2.
Informácie o maturite sú dostupné na stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/maturita-2017/.
Hodnotenie:
50% bodov z písomného testu z anglického jazyka
Test z francúzskeho jazyka bude zameraný predovšetkým na francúzsku gramatiku (morfológia, lexika, syntax).
Od uchádzačov/iek sa očakáva veľmi dobré zvládnutie francúzskeho jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými
osnovami pre stredné školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B1.
Informácie o maturite sú dostupné na stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/maturita-2017/.
Hodnotenie:
50% bodov z písomného testu z francúzskeho jazyka
Uchádzači/ky, ktorí/é sa umiestnia na 1., 2., alebo 3. mieste Celoslovenského kola, Krajského kola, Okresného
kola Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku počas svojho stredoškolského štúdia,
budú na študijný program prijatí bez prijímacej skúšky. Uchádzačom/kám, ktorí/é sa umiestnia len v olympiáde
z jedného z uvedených jazykov, sa započíta výsledok v tejto časti prijímacej skúšky plným počtom
percentuálnych bodov a absolvujú iba prijímaciu skúšku z druhého jazyka.
Prijímacia skúška môže byť tiež nahradená medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania
jazyka podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo platným certifikátom o absolvovaní Všeobecnej
štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka. Minimálna požadovaná úroveň pre
anglický jazyk je nasledovná:
TOEFL iBT: úroveň B2
IELTS: úroveň B2
Cambridge First Certificate: úroveň B2
Certificate of Advanced English: úroveň B2
Ostatné medzinárodné certifikáty AJ musia mať uvedenú úroveň B2.
Minimálna požadovaná úroveň pre francúzsky jazyk je nasledovná:
DELF: úroveň B1
TCF: úroveň B1
Ostatné medzinárodné certifikáty FJ musia mať uvedenú úroveň B1.
Uchádzačom/kám, ktorí/é doložia iba certifikát z jedného z uvedených jazykov, sa započíta výsledok v tejto časti
prijímacej skúšky plným počtom percentuálnych bodov a absolvujú iba prijímaciu skúšku z druhého jazyka.

Všeobecné údaje o prijímacej skúške
Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, alebo úspešné riešenie
Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, doloženie medzinárodného certifikátu z anglického a nemeckého
jazyka, alebo certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a nemeckého jazyka.
Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch písomných testov. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje
dekanka FF UPJŠ.
Test z anglického jazyka bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku (morfológia, lexika, syntax). Od
uchádzačov/iek sa očakáva veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými
osnovami pre stredné školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B2.
Informácie o maturite sú dostupné na stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/maturita-2017/.

Hodnotenie:
50% bodov z písomného testu z anglického jazyka
Test z nemeckého jazyka bude zameraný predovšetkým na nemeckú gramatiku (morfológia, lexika, syntax). Od
uchádzačov/iek sa očakáva veľmi dobré zvládnutie nemeckého jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými
osnovami pre stredné školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B1.
Informácie o maturite sú dostupné na stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/maturita-2017/.
Hodnotenie:
50% bodov z písomného testu z nemeckého jazyka
Uchádzači/ky, ktorí/é sa umiestnia na 1., 2., alebo 3. mieste Celoslovenského kola, Krajského kola, Okresného
kola Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku počas svojho stredoškolského štúdia,
budú na študijný program prijatí bez prijímacej skúšky. Uchádzačom/kám, ktorí/é sa umiestnia len v olympiáde
z jedného z uvedených jazykov, sa započíta výsledok v tejto časti prijímacej skúšky plným počtom
percentuálnych bodov a absolvujú iba prijímaciu skúšku z druhého jazyka.
Prijímacia skúška môže byť tiež nahradená medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania
jazyka podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo platným certifikátom o absolvovaní Všeobecnej
štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka alebo nemeckého jazyka. Minimálna požadovaná úroveň pre
anglický jazyk je nasledovná:
TOEFL iBT: úroveň B2
IELTS: úroveň B2
Cambridge First Certificate: úroveň B2
Certificate of Advanced English: úroveň B2
Ostatné medzinárodné certifikáty AJ musia mať uvedenú úroveň B2.
Minimálna požadovaná úroveň pre nemecký jazyk je nasledovná:
Goethe Zertifikat B1
Nemecký jazykový diplom KMK I. stupňa (Deutsches Sprachdiplom I – úroveňA2/B1)
Ostatné medzinárodné certifikáty NJ musia mať uvedenú úroveň B1.
Uchádzačom/kám, ktorí/é doložia iba certifikát z jedného z uvedených jazykov, sa započíta výsledok v tejto časti
prijímacej skúšky plným počtom percentuálnych bodov a absolvujú iba prijímaciu skúšku z druhého jazyka.

Všeobecné údaje o prijímacej skúške
Britské a americké štúdiá (denná a externá forma štúdia)
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, alebo úspešné riešenie
Olympiády v anglickom jazyku, doloženie medzinárodného certifikátu z anglického jazyka, alebo certifikátu o
absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.
Prijímacia skúška bude pozostávať z písomného testu. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje dekanka
FF UPJŠ.
Test bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku (morfológia, lexika, syntax). Od uchádzačov/iek sa
očakáva veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými osnovami pre stredné
školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B2. Informácie o maturite sú
dostupné na stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/maturita-2017/.
Hodnotenie:
100% bodov z písomného testu
Uchádzači/ky, ktorí/é sa umiestnia na 1., 2., alebo 3. mieste Celoslovenského kola, Krajského kola, alebo
Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku počas svojho stredoškolského štúdia, budú na študijný program
v dennej alebo externej forme prijatí bez prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška môže byť tiež nahradená medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania
anglického jazyka podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo platným certifikátom o absolvovaní
Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka. Minimálna požadovaná úroveň pre anglický jazyk je
nasledovná:
TOEFL iBT: úroveň B2
IELTS: úroveň B2
Cambridge First Certificate: úroveň B2
Certificate of Advanced English: úroveň B2
Ostatné medzinárodné certifikáty AJ musia mať uvedenú úroveň B2.

Všeobecné údaje o prijímacej skúške
Rodové štúdiá a kultúra
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, alebo úspešné riešenie
Olympiády v anglickom jazyku, doloženie medzinárodného certifikátu z anglického jazyka, alebo certifikátu o
absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.
Prijímacia skúška bude pozostávať z písomného testu. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje dekanka
FF UPJŠ.
Test bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku (morfológia, lexika, syntax). Od uchádzačov/iek sa
očakáva veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými osnovami pre stredné
školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B2. Informácie o maturite sú
dostupné na stránke MŠ SR – http://www.minedu.sk/maturita-2017/.
Hodnotenie:
100% bodov z písomného testu
Uchádzači/ky, ktorí/é sa umiestnia na 1., 2., alebo 3. mieste Celoslovenského kola, Krajského kola, alebo
Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku počas svojho stredoškolského štúdia, budú na študijný program
v dennej alebo externej forme prijatí bez prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška môže byť tiež nahradená medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania
anglického jazyka podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo platným certifikátom o absolvovaní
Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka. Minimálna požadovaná úroveň pre anglický jazyk je
nasledovná:
TOEFL iBT: úroveň B2
IELTS: úroveň B2
Cambridge First Certificate: úroveň B2
Certificate of Advanced English: úroveň B2
Ostatné medzinárodné certifikáty AJ musia mať uvedenú úroveň B2.

Všeobecné údaje o prijímacej skúške
Masmediálne štúdiá
(denná a externá forma)
- súčasný slovenský jazyk (zvuková, morfologická, syntaktická, lexikálna, lexikálna a štylistická rovina)
- vybrané kapitoly zo slovenskej a svetovej literatúry a kultúry (na základe stredoškolského učiva)
- vybrané kapitoly z dejepisu (najnovšie dejiny) a z náuky o spoločnosti (predovšetkým politológia, sociológia
a psychológia).

Predpísaná študijná literatúra:
- stredoškolské učebnice zo slovenského jazyka a literatúry
- stredoškolské učebnice z náuky o spoločnosti
- stredoškolské učebnice z dejepisu (najnovšie dejiny)
- všeobecný politický a mediálny prehľad
Pravidlá slovenského pravopisu (Bratislava: Veda 2000, príp. 2013)
Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti (Bratislava: SPN 2009)

Pravidlá prijímacieho konania
Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov
o prijatie na študijné programy:
Aplikovaná etika, Masmediálne štúdiá, História, Filozofia
a medziodborové študijné programy

Výpočet bodov bude realizovaný podľa nasledovných pravidiel:
1. Maturitná skúška z akademických predmetov zodpovedajúcich odboru, v ktorom je
akreditovaný študijný program:
- pre jednoodborové štúdium: Aplikovaná etika – slovenský jazyk, Masmediálne štúdiá slovenský jazyk, História – história alebo dejepis, Filozofia – náuka o spoločnosti
1 – 30 bodov
2 – 25 bodov
3 – 20 bodov
- pre medziodborové štúdium:
1. predmet známka

1 – 15 bodov
2 – 10 bodov
3 – 5 bodov

2. predmet známka 1 – 15 bodov
2 – 10 bodov
3 – 5 bodov

Zodpovedajúci maturitný predmet pre filozofiu je náuka o spoločnosti, pre britské
a americké štúdiá – anglický jazyk, pre nemecký jazyk a literatúru – nemecký jazyk, pre
slovenský jazyk a literatúru - slovenský jazyk, geografia – geografia, biológia – biológia,
chémia – chémia, informatika – informatika (alebo výpočtová technika), história –
dejepis, latinský jazyk a literatúra – slovenský jazyk, matematika – matematika,
aplikovaná etika – slovenský jazyk, psychológia – náuka o spoločnosti
2. Priemer známok na maturitnej skúške:
1,00 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,20
2,21 - 2,50
2,51 – 3,00

30 bodov
29 bodov
28 bodov
27 bodov
24 bodov
20 bodov
16 bodov
12 bodov
10 bodov

3. Priemer známok koncoročných vysvedčení
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,60
1,61 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,20
2,21 - 2,50
2,51 – 3,00

30 bodov
29 bodov
28 bodov
27 bodov
25 bodov
23 bodov
20 bodov
16 bodov
12 bodov
10 bodov

4. Potvrdenie o účasti (minimálne okresné kolo) na olympiáde, súťažiach a výstavách
kultúrno-umeleckého a kultúrno-mediálneho charakteru, o práci v médiách, v redakčných
radách časopisov, o účasti v SOČ v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási, minimálne
v okresnom kole – 10 bodov.

1. Potvrdenia musia mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie. Kópia potvrdenia
musí byť notársky (alebo úradne) overená (potrebné zaslať spolu s prihláškou) alebo
ako scan vložený ako príloha do elektronickej prihlášky.
Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov o prijatie
na študijný program Sociálna práca (denná a externá forma štúdia)

1. Maturitná skúška z akademických predmetov zodpovedajúcich odboru, v ktorom je
akreditovaný študijný program, a to zo slovenského jazyka a náuky o spoločnosti
(náhradou za náuku o spoločnosti môže byť iný predmet s porovnateľným obsahovým
zameraním):
a) Známka zo slovenského jazyka na maturitnom vysvedčení:
1 – 15 bodov
2 – 10 bodov
3 – 5 bodov

Známka z náuky o spoločnosti na maturitnom vysvedčení:
1 – 15 bodov
2 – 10 bodov
3 – 5 bodov

2. Priemer známok na maturitnej skúške:
1,00 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,20
2,21 - 2,50
2,51 – 3,00

30 bodov
29 bodov
28 bodov
27 bodov
24 bodov
20 bodov
16 bodov
12 bodov
10 bodov

3. Priemer známok koncoročných vysvedčení
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,60
1,61 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,20
2,21 - 2,50
2,51 – 3,00

30 bodov
29 bodov
28 bodov
27 bodov
25 bodov
23 bodov
20 bodov
16 bodov
12 bodov
10 bodov

3a) denná forma štúdia: 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, – 10 bodov.
3b) externá forma štúdia: Aktívna účasť v dobrovoľníckych združeniach (mimovládne
organizácie, tretí sektor, charita, neziskové organizácie) alebo prax v oblasti sociálnej práce
(pracovný pomer) – 10 bodov.
Potvrdenia musia mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie. Kópia potvrdenia musí byť
notársky (alebo úradne) overená (potrebné zaslať spolu s prihláškou) alebo ako scan vložený
ako príloha do elektronickej prihlášky.

Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov o prijatie
na študijný program Politológia (denná a externá forma štúdia)

Hodnotenie pozostáva z piatich častí:
1. Priemer známok z predmetov Náuka o spoločnosti (Občianka náuka) a Dejepis na
maturitnej skúške:
1,00 – 1,49
1,50 – 1,99
2,00 – 2,49
2,50 – 2,99
3,00 – 4,00

11,5 bodov
10 bodov
7 bodov
5 bodov
2 body

2. Priemer známok na maturitnej skúške:
1,00 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,20
2,21 - 2,50
2,51 – 3,00

15 bodov
14,5 bodov
14 bodov
13,5 bodov
12 bodov
10 bodov
8 bodov
6 bodov
5 bodov

3. Priemer známok koncoročných vysvedčení z predmetov Náuka o spoločnosti
(Občianka náuka) a Dejepis:
1,00 – 1,10 11,5 bodov
1,11 – 1,30 11 bodov
1,31 – 1,50 10 bodov
1,51 – 1,70 9 bodov
1,71 – 1,90 8 bodov
1,91 – 2,10 7 bodov
2,11 – 2,30 6 bodov
2,31 - 2,50 5 bodov
2,51 – 2,70 4 body
2,71 – 2,90 3 body
2,91 – 3,10 2 body
3,11 – 3,30 1 bod
4. Priemer známok koncoročných vysvedčení
1,00 – 1,10 15 bodov
1,11 – 1,20 14,5 bodov
1,21 – 1,30 14 bodov
1,31 – 1,40 13,5 bodov
1,41 – 1,60 12,5 bodov
1,61 – 1,80 11,5 bodov
1,81 – 2,00 10 bodov
2,01 – 2,20 8 bodov
2,21 - 2,50 6 bodov
2,51 – 3,00 5 bodov

5. Potvrdenie o účasti na olympiáde, účasť v SOČ v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási,
minimálne v okresnom kole – 7 bodov.

Potvrdenia musia mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie. Kópia potvrdenia
musí byť notársky (alebo úradne) overená (potrebné zaslať spolu s prihláškou) alebo
ako scan vložený ako príloha do elektronickej prihlášky.
Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov o prijatie
na študijné programy: medzinárodné vzťahy, politológia – masmediálne štúdiá
1. Priemer známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti(občianka náuka) a
dejepis na maturitnej skúške:
1,00 – 1,49 11,5 bodov
1,50 – 1,99 10 bodov
2.00 – 2,49 7 bodov
2,50 – 3,00 5 bodov
3,01 – 3,49 2 body
2.Celkový priemer známok za maturitnú skúšku:

1,00 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,20
2,21 – 2,50
2,51 – 3,00

15 bodov
14,5 bodov
14 bodov
13,5 bodov
12 bodov
10 bodov
8 bodov
6 bodov
5 bodov

3. Priemer známok koncoročných vysvedčení z predmetov slovenský jazyk a literatúra,
náuka o spoločnosti (občianka náuka) a dejepis:
1,00 – 1,10
11,5 bodov
1,11 – 1,30
11 bodov
1,31 – 1,50
10 bodov
1,51 – 1,70
9 bodov
1,71 – 1,90
8 bodov
1,91 – 2,10
7 bodov
2,11 – 2,30
6 bodov
2,31 – 2,50
5 bodov
2,51 – 2,70
4 body
2,71 – 2,90
3 body
2,91 – 3,10
2 body
3,11 – 3,30
1 bod
4. Priemer známok z koncoročných vysvedčení:
1,00 – 1,10
15 bodov
1,11 – 1,20
14,5 bodov
1,21 – 1,30
14 bodov
1,31 – 1,40
13,5 bodov
1,41 – 1,60
12,5 bodov
1,61 – 1,80
11,5 bodov
1,81 – 2,00
10 bodov
2,01 – 2,20
8 bodov
2,21 – 2,50
6 bodov
2,51 – 3,00
5 bodov

6. Potvrdenie o účasti na olympiáde, účasť v SOČ v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási,
minimálne v okresnom kole – 7 bodov.
Potvrdenia musia mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie. Kópia potvrdenia
musí byť notársky (alebo úradne) overená (potrebné zaslať spolu s prihláškou) alebo
ako scan vložený ako príloha do elektronickej prihlášky.

V Košiciach dňa 22. 6. 2020

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
predsedníčka AS FF UPJŠ

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

