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Milé študentky a milí študenti,
milí mladí priatelia,
k 96. univerzitným narodeninám dostala naša univerzita darček aj od
španielskeho kráľa Filipa VI. Presne v deň výročia UK 27. júna inauguroval na Kanárskych ostrovoch unikátne zariadenie na pozorovanie
meteoritov AMOS. Spoluautor tohto jedinečného systému Dr. Juraj
Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK ho osobne predstavil
španielskemu kráľovi. Programátorský tím z tejto fakulty porazil minulý
rok prestížne univerzitné kolektívy z Massachusetts Institute of Technology, z Cambridge či Stanfordu a získal cenný bronz na medzinárodnej
súťaži viac ako 2000 najlepších svetových univerzít „International Collegiate Programming Contest“.
Absolvent našej Lekárskej fakulty mikrobiológ prof. Ján Vilček, čestný doktor UK, o vedeckom bádaní povedal: „Vedecká práca je napínavá detektívka – dáte si za cieľ vylúštiť problém, na ktorý nie je známa
odpoveď. Ak sa vám to podarí, ste na ten krátky čas jediný človek na
svete, ktorý pozná odpoveď a to je úžasný pocit“.
Výskum prof. Emílie Hrabovec vo vatikánskych archívoch je tiež
napínavým „detektívnym“ príbehom, podobne ako spolupráca špičkových vedcov UK s NASA, v CERN-e či ďalších centrách svetovej vedy.
Akreditačná komisia identifikovala viac ako polovicu špičkových vedeckých tímov slovenských vysokých škôl – 19 z 37 – práve na Univerzite
Komenského v Bratislave.
A vy, milí čitatelia, možno práve štúdiom na našej univerzite získate
potenciálny kľúč k napísaniu podobne napínavých detektívnych bestsellerov. Alebo by ste radšej patrili k našim talentovaným študentom
práva s ambíciou presadiť sa v medzinárodnej konkurencii prostredníctvom účasti na najprestížnejších medzinárodných simulovaných súdnych sporoch? Či radšej by ste sa pridali k študentom Lekárskej fakulty
UK a pomáhali zachraňovať životy aj vďaka 3D modelom srdca a častí
ľudského tela, ktoré vyrobili?
Ak vás uvedené vybrané príklady oslovili, ak sa vo vás ozvalo dychtivé volanie po odhaľovaní tajuplného „Neznáma“, prekonávaní študijných a intelektuálnych mét, tak možno práve na našej univerzite by
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sa mohla začať aj vaša dobrodružná a napínavá cesta vysokoškolského
vzdelávania a vedeckého bádania. Jej jednotlivé zastávky vás môžu priviesť
k významným objavom či k vývoju nových unikátnych systémov. Bude vám
pri tom pomáhať náš zanietený a skúsený akademický zbor popredných
vedcov a pedagógov na trinástich fakultách s aktuálnou možnosťou bohatého výberu niektorého zo 780 študijných programov. Môžete tak profitovať aj z interdisciplinárneho prepojenia študijných odborov a synergického
univerzitného efektu využívajúc rozmanitosť našich fakúlt. Stojíte teda na
akademickej štartovacej čiare a je na vás, ktorou trasou sa vydáte, s akým
úsilím a s akou rýchlosťou sa k svojmu cieľu dostanete.
Je dôležité, aby ste svoje rozhodnutie o ďalšom štúdiu dobre a zodpovedne zvážili. Aby ste veľkú časť života venovanú práci naplnili zmysluplne
a tým, čo vás baví a nadchýna. Verím, že aj tento rok vám k tomu pomôže
časopis Naša univerzita pre záujemcov o štúdium a že naša Univerzita Komenského sa stane aj vašou alma mater.
Želám vám veľa šťastia, správnych životných rozhodnutí aj študijných
úspechov.
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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Univerzita Komenského
v Bratislave

TVOJE VZDELANIE
TVOJA BUDÚCNOSŤ
Stále váhaš, kam sa vydať po skončení strednej školy?
Staň sa členom najväčšej vysokoškolskej „rodiny“ na Slovensku!
Univerzita Komenského v Bratislave ti ponúka:
 najdlhšiu tradíciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorá sa
začala písať v roku 1919
 najširšiu paletu študijných programov na 13 fakultách univerzity – 12 brati
slavských a 1 martinskej
 viac ako 27 000 „spolužiakov“, z ktorých takmer 2 400 pochádza zo
zahraničia – z vyše 70 krajín sveta
 istotu, že s diplomom UK sa zaradíš medzi tých absolventov na Slovensku,
ktorí patria k najlepšie zarábajúcim a zároveň sa môžu pochváliť najnižšou
nezamestnanosťou
 aktívnu účasť na rozmanitých výskumných projektoch, ktoré každodenne
posúvajú hranice poznania
 v neposlednom rade – silnú značku, ktorá nechýba v celosvetových rebríč
koch TOP univerzít sveta

Ešte stále váhaš?
Inšpiruj sa tými, ktorých voľba Univerzity Komenského bola jasná! Šéf slovenského Googlu
Rasťo Kulich, športový moderátor Peter Varinský,
spolumajiteľ najväčšieho internetového kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško, básnik a textár Daniel Hevier, moderátorka Adela Banášová,
hudobník Samo Tomeček, zakladateľ Profesie
Dalibor Jakuš, hokejista a tréner Ján Filc, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva
Siracká, hudobník a spevák Tublatanky Martin
Ďurinda, ale napríklad aj botanik a rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta. Zaraď sa medzi
nich aj ty!

Rektorát Univerzity Komenského
v Bratislave
Rektorát UK je pracovisko, ktoré
spracúva administratívnu oblasť chodu univerzity a vedie evidenciu najmä
študijnej, vedeckovýskumnej a inej
agendy.
Korešpondenčná adresa:
Rektorát Univerzity Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1
Vybrané útvary
Informačné centrum UK
Tel.: +421 2 592 44 986
E-mail: infocentrum@uniba.sk
www.uniba.sk/infocentrum
***
Kancelária rektora UK
Tel.: +421 2 592 44 141, -248, -249
E-mail: kr@rec.uniba.sk
Oddelenie študijných vecí RUK
Tel.: +421 2 592 44 339, -690,
-398
E-mail: pdo@rec.uniba.sk
Oddelenie vedeckovýskumnej
činnosti a doktorandského štúdia
RUK
Tel.: +421 2 592 44 446, -293
E-mail: ov@rec.uniba.sk
Oddelenie medzinárodných vzťahov
RUK
Tel.: +421 2 592 44 443, -502
E-mail: omv@rec.uniba.sk
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Katarína Gonová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
UK, 2. ročník Mgr. štúdia
Univerzita Komenského je pre mňa to najlepšie, čo mi Slovensko
v rámci vysokoškolského vzdelávania môže ponúknuť. Kvalifikovaní vyučujúci, príjemné akademické prostredie, odbornosť štúdia je
pre mňa rovnako dôležité ako priestor na osobný rozvoj, ktorý táto
univerzita poskytuje. UK mi ponúka dostatok možností vycestovať za
štúdiom do zahraničia, zapájať sa do mimoškolských aktivít a takisto
reprezentovať univerzitu na medzinárodných konferenciách. Okrem
toho, mám jeden malý milý osobný dôvod byť na UK hrdá – som z Pobedima a Ján Amos Komenský, ktorého meno univerzita nesie v názve,
pochádza práve z tejto dedinky.
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Prečo študovať na UK?
Astronómia, história, právo, všeobecné či zubné lekárstvo, marketing, gymnastika, teológia, psy
chológia... To je iba malá ukážka z pestrej palety študijných programov, ktoré ti Univerzita Komen
ského ponúka. Prečo študovať práve na UK, to ti priblížia tí najpovolanejší.
Prečo študovať genetiku na UK?
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Katedra genetiky, PriF UK
Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK má takmer 50-ročnú tradíciu
vzdelávania genetikov. Zmodernizovaný
študijný program obsahuje prednáškové kurzy pokrývajúce hlavné oblasti genetiky, cvičenia umožňujúce študentom
získať zručnosti v metódach klasickej aj
molekulárnej genetiky a semináre, kde
sa študenti učia písať odborné články, pripravovať postery a vedecké projekty. Pri nedávnej konfrontácii výučby genetiky na českých a
slovenských univerzitách náš študijný program veľmi dobre obstál.
Okrem štandardnej výučby podnikáme s našimi študentmi aj spoločenské aktivity včítane exkurzií na zahraničné pracoviská. Na našich
študentov, ktorí patria medzi najlepších na fakulte, kladieme relatívne
vysoké nároky, za čo sú odmenení dobrou uplatniteľnosťou vo výskumných aj klinických laboratóriách doma i v zahraničí.

Prečo študovať farmáciu na UK?
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Katedra farmakológie a toxikológie,
FaF UK, prodekan fakulty
Poznáte coca-colu? Prirodzene! Ale poznáte aj Johna Pembertona? Zrejme nie.
Pritom tento lekárnik ju pred 130 rokmi
vymyslel. Tak ako ďalší lekárnik Caleb
Brandham vymyslel pepsi. Alebo farmaceut Zdeněk Blažek, ktorý stál pri zrode
našej kofoly. Toto je len zopár príkladov,
ako farmácia ovplyvňuje každodenný život zdravých ľudí. Oveľa dôležitejšiu úlohu však zohráva u chorých, ktorí s nádejou očakávajú,
že im poskytneme lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré ich vyliečia.
Farmácia je vzrušujúca oblasť, kde sa dá napĺňať túžba chrániť či
prinavracať zdravie, získavať fascinujúce prírodovedné, medicínske
a technologické poznatky a napĺňať svoje osobné ambície. Štúdium
u nás nie je ľahké. Ale aj vďaka tomu môžeme byť hrdí, že patríme
medzi elitné fakulty na Slovensku a naši absolventi majú na trhu práce
pridanú hodnotu a bezpečné uplatnenie.
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Prečo študovať astronómiu a astrofyziku na UK?
RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Katedra astronómie, fyziky Zeme
a meteorológie, FMFI UK
Študovať fyziku a zvlášť astrofyziku sa
oplatí. Získate schopnosti analyticky
myslieť, zorientovať sa v problémoch,
a tým sa uplatniť v akomkoľvek zamestnaní. 75 % našich absolventov sa uplatní vo vede. Mnohých absolventov máme
na zahraničných (Havajské ostrovy, JPL
NASA, Univerzita v Berne, Akadémia vied ČR) a domácich (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied) astronomických pracoviskách. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa
snažíme vybudovať moderné, teoreticky a observačne orientované
pracovisko vrátane Astronomického a geofyzikálneho observatória
v Modre, kde pripravujeme nové projekty. Sme najdynamickejšie sa
rozvíjajúce astronomické pracovisko v strednej Európe s viac ako
60-ročnou tradíciou výchovy takmer všetkých slovenských astronómov a astrofyzikov.

Prečo študovať právo na UK?
JUDr. Marián Giba, PhD.
Katedra ústavného práva, PraF UK,
prodekan fakulty
Právnické povolanie patrí medzi najstaršie profesie na svete a právnické fakulty
sa radia medzi najstaršie súčasti všetkých
významných univerzít. Nie je to inak ani na
Slovensku. Právnická fakulta Univerzity
Komenského už temer storočie formuje
členov všetkých právnických profesií –
ľudí, ktorí sú povolaní prijímať rozhodnutia významné pre život jednotlivcov i chod celého štátu, podieľajú sa na tvorbe právnych predpisov
a ovplyvňujú celkové smerovanie republiky. Právnická fakulta UK je
najstaršou, najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou Slovenska a z tohto titulu má aj najlepšie kontakty vo svete – každoročne
vysiela desiatky svojich študentov na zahraničné univerzity, čím im
dáva možnosť výrazného odborného i osobného obohatenia sa. Byť
jej študentom znamená nielen česť, ale aj veľkú perspektívu.

– očami

pedagógov

Prečo študovať históriu na UK?
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
Katedra všeobecných dejín, FiF UK,
prorektor UK

Prečo študovať manažment na UK?
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
Katedra manažmentu, FM UK,
prodekanka fakulty

Dozviete sa napríklad aj to, kto to bol
Šuppiluliumaš I., ako sa číta gotická minuskula a prečo sa Ľudovítovi XIV. páčili
pekné nohy. Pôjde teda zväčša o znalosti,
z ktorých sa nedá veľmi zbohatnúť. Navyše, budeme vás nútiť veľa čítať, ba nad
prečítaným aj rozmýšľať. Budeme vás učiť
kriticky pristupovať k informáciám z dávnej i nedávnej minulosti a viesť
k tomu, aby ste ich neinterpretovali iba na základe svojich dojmov.
Úplne drzo budeme chcieť, aby ste svoje texty písali kultivovaným
jazykom a, horribile dictu, bez pravopisných chýb. Vašou odmenou
však bude nebývalo široký kultúrno-historický rozhľad a kompetencie,
vďaka ktorým budete vedieť kvalifikovane a moderne sprostredkúvať
súčasníkom poznatky o minulosti. Jednoducho povedané, päť rokov
sa budeme usilovať o to, aby ste sa stali vzdelanými a serióznymi profesionálmi, ktorí budú môcť robiť svet múdrejším, krajším a lepším.

Fakulta managementu UK poskytuje študentom jedinečnú možnosť zvyšovať si
odbornosť a rozvíjať zručnosti potrebné
pre úspešné naplnenie požiadaviek, ktoré
na riadiacich pracovníkov kladie súčasná
doba. Po ukončení štúdia sú mnohí absolventi rešpektovaní tak v odborných, akademických, ako aj podnikateľských kruhoch. Obsahové zameranie
štúdia, ako aj inovatívne výučbové metódy umožňujú absolventom
získať konkurenčnú výhodu oproti iným kandidátom na trhu práce.
Štúdium manažmentu na FM UK má aj medzinárodný rozmer, v rámci
ktorého sú študenti cielene pripravovaní na kariéru v globálnom podnikateľskom prostredí. Fakulta má dlhodobú a úspešnú spoluprácu
s podnikateľskou praxou, a to nielen so slovenskými podnikmi, ale aj
s medzinárodnými korporáciami.

Prečo študovať medicínu na UK?

Prečo študovať šport na UK?

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Anatomický ústav, LF UK, prodekanka
fakulty
Ako dlhoročná pedagogička som hrdá
na to, že pracujem práve pre Univerzitu
Komenského. Už ako študentka strednej
zdravotníckej školy som mala sen dostať
sa na lekársku fakultu, pretože som tu
mala mnohé vzory. Fakulta mi počas štúdia poskytla všetko to, čo úspešný lekár
potrebuje. LF UK sa snaží vytvárať prostredie a poskytovať vzdelanie dosahujúce vysoké európske parametre. Snáď neexistuje ústav
či katedra, ktorá by sa nesnažila modernizovať priestory a prinášať
do výučby všetky nové objavy medicínskej vedy. Veď sama som sa
stala ako chirurgička prednostkou anatomického ústavu ako druhá
žena v histórii. Získala som cenu v kategórii zdravotníctvo v ankete
Slovenka roka a stala som sa aj absolútnou víťazkou. A napokon,
kde som získala tieto vedomosti? Predsa na Lekárskej fakulte UK!
Keby som sa dnes mala rozhodnúť, kde chcem študovať, určite by
som sa rozhodla pre našu univerzitu a našu fakultu.

Mgr. František Seman, PhD.
Katedra športovej edukológie a špor
tovej humanistiky, FTVŠ UK, prodekan
fakulty
Fakulta telesnej výchovy a športu UK je
fakulta, ktorá má v rámci Slovenska najdlhšiu tradíciu prípravy telovýchovných
a športových odborníkov – od roku 1960.
Ponúka viacero študijných programov vychádzajúcich najmä zo študijného odboru
šport. V rámci študijného programu trénerstvo si uchádzači budú
môcť vybrať spomedzi 34 športových špecializácií, ktoré fakulta postúpila na akreditovanie. Medzi športovými špecializáciami možno
nájsť nielen tie tradičné, ako je napr. futbal, ľadový hokej, atletika
či zjazdové lyžovanie, ale aj také, ktoré nemožno študovať na akejkoľvek vysokej škole – golf, futsal, šerm, synchronizované plávanie,
vzpieranie a pod. Okrem týchto športových špecializácií FTVŠ UK
ponúka ešte možnosť študovať stále populárnejšie a obľúbenejšie
kondičné trénerstvo, a to v samostatnom študijnom programe kondičné trénerstvo alebo v jeho kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy. Uplatniteľnosť kondičných trénerov je najmä vo vrcholovom
a výkonnostnom športe.
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Nalaď sa n
Farmaceutická
fakulta UK
Rímskokatolícka
cyrilometodská
bohoslovecká
fakulta UK

Lekárska
fakulta UK

Evanjelická
bohoslovecká
fakulta UK

Filozofická
fakulta UK

Prírodovedecká
fakulta UK
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Fakulta
telesnej výchovy
a športu UK

na správnu vlnu
Fakulta
sociálnych
a ekonomických
vied UK

Pedagogická
fakulta UK

Fakulta
managementu
UK

á
Jesseniova
lekárska
fakulta UK

Fakulta
matematiky,
fyziky
a informatiky UK

Právnická
fakulta UK
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Termín podania prihlášky:
štúdium v slovenskom jazyku:
28. 2. 2016
štúdium v anglickom jazyku:
31. 5. 2016
Poplatok za prijímacie konanie:
80 eur

Lekárska fakulta UK
Medicínske štúdium je
výnimočné nielen svojím
obsahom, ale aj svojím
poslaním a svojou podsta
tou. Cieľom je vychovať
lekárov, ktorých práca nie
je zamestnaním, ale povolaním, a ktorí majú
v rukách zdravie a životy svojich pacientov.
Tieto úlohy plní Lekárska fakulta UK (LF UK)
od roku 1919, kedy bola založená ako prvá
lekárska fakulta na Slovensku.
LF UK poskytuje nielen možnosť pregraduálneho, ale aj postgraduálneho štúdia. V rámci
pregraduálneho štúdia na LF UK môžete študovať dva študijné programy, a to všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo v slovenskom aj v
anglickom jazyku. Oba študijné programy sa vyučujú len vo forme denného 6-ročného štúdia.
V prvých troch ročníkoch sa poslucháči LF
UK vzdelávajú v teoretických a predklinických
predmetoch, ktoré na seba plynulo nadväzujú.
Výučba klinických predmetov a praktické stáže
sa uskutočňujú na viacerých klinických pracoviskách bratislavských nemocníc a špecializovaných ústavov. Dnes má LF UK 18 teoretických ústavov a 54 kliník.
V rámci postgraduálneho štúdia poskytuje
LF UK možnosť absolvovať špecializačnú prípravu vo vybraných študijných programoch.
Všeobecné lekárstvo
Štúdium poskytuje všeobecné prírodovedné
vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický
základ. Obsahom výučby sú teoretické základy anatomickej stavby organizmu a jeho fyziologických funkcií. Na tejto báze je postavená
ďalšia výučba základných princípov etiológie
a patogenézy chorôb a spôsobov ich liečby.
Štúdium je zavŕšené komplexnou výučbou zameranou na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb.
Profil absolventa
Absolvent študijného programu všeobecné lekárstvo získa vedomosti v základných teoretických disciplínach, ktoré sú
prerekvizitou nadobudnutia praktických
zručností lekára. Absolvent má adekvátne
poznatky zo základných vied, na princípe
ktorých stojí medicína, porozumie základným vedeckým metódam, pochopí a zvládne princípy merania biologických funkcií,
analýzy a vyhodnotenia získaných údajov ako
základných vedecky overených skutočností.
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Je schopný aplikovať princípy biomedicínskej
vedy a nové vedecké poznatky získané štúdiom
do medicínskej praxe a v záujme verejného
zdravia aplikovať do praxe aj princípy psychológie a sociálnych vied.
Absolvent je schopný využiť vedomosti
z predklinických a klinických predmetov na
získanie relevantných informácií od pacienta,
posúdiť adekvátnosť použitia vyšetrovacích
metód, analyzovať výsledky získaných vyšetrení
a využiť ich na správnu interpretáciu a zhodnotenie zdravotného stavu pacienta a na ich základe urobiť liečebno-preventívne opatrenia. Svoje vedomosti využíva efektívne v medicínskom
kontexte na zabezpečenie čo najrýchlejšej,
najefektívnejšej a najbezpečnejšej liečby. Dokáže posúdiť a diagnostikovať život ohrozujúci
stav a konať rýchlo a profesionálne v záujme
záchrany života. Absolvent chápe správanie sa
zdravých a chorých ľudí a vzťahy medzi mentálnym a telesným zdravím a životným prostredím,
získa poznatky o zásadách prevencie ochorení
a hygiene pracovného prostredia.
Absolventi uplatňujú svoje schopnosti etickým spôsobom využívajúc svoje schopnosti
v súlade s vysokou mierou zodpovednosti,
etickými normami a princípmi nikdy nepoškodiť
svojho pacienta. Absolvent je schopný komunikácie a práce v multidisciplinárnom tíme odborníkov a kontinuálne sa vzdeláva.
Zubné lekárstvo
Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky
odbor, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny
a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch
najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného
kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj
ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno-tvárovú oblasť.

Profil absolventa
Absolvent študijného programu zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti,
praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby
mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony v preventívnej a liečebnej
zubnolekárskej starostlivosti.
V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov
a klinických odborov medicíny a predovšetkým
zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu.
Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické
a preventívne postupy tak, aby bol schopný
samostatne vykonávať všetky bežné praktické
výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol
uplatniť samostatne vo svojom povolaní a v samostatnej praxi.
Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky
prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny
a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami
v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú
zo štúdia všeobecno-medicínskych klinických
predmetov.
Dokáže samostatne stanoviť komplexný
liečebno-preventívny plán ošetrenia pacienta
a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva a organizácie práce
zubného lekára.
Úroveň vedomostí a schopností absolventa je
v súlade s európskou smernicou 2005/36/EC,
čo im umožňuje praktizovať povolanie zubného
lekára v rámci všetkých členských krajín EÚ.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín
uzávierky nájdete aktuálne študijné progra
my otvárané v akademickom roku 2016/2017
na webstránke fakulty..

Termín podania prihlášky
na 1. stupeň štúdia v odbore právo:
31. 3. 2016,
v odbore ekonómia a právo: 15. 4. 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur
Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia:
31. 7. 2016; v prípade účasti na opravných termínoch
štátnej skúšky 31. 8. 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Poplatok za prijímacie konanie formou prestupu
z inej vysokej školy pre 1. aj 2. stupeň
štúdia: 60 eur

Právnická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka tri stupne vysokoškolského štúdia organizované v kreditovom systéme. Vyše deväťdesiatročnú tradíciu právnického vzdelávania spája s inovatívnymi prístupmi, ktorých cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe. Riešenie
simulovaných prípadov sa stáva základným štandardom, prebieha tiež výučba
vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku. Fakulta tiež vyučuje klinické
predmety zamerané predovšetkým na medzinárodné právnické súťaže a na pôsobenie študentov v praxi. Medzinárodná spolupráca je jednou z priorít fakulty, čo sa odráža
v bohatej škále medzinárodných kontaktov a bilaterálnej spolupráce s desiatkami zahraničných
univerzít. Navyše v horizonte dvoch rokov sa počíta so zavedením kompletného magisterského
študijného programu právo v anglickom jazyku, ktorý bude zameraný prevažne na výučbu medzinárodného práva a práva Európskej únie.

Ponuka študijných
programov
a) Bakalársky študijný program prá
vo v dennej a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium
je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.
b) Magisterský študijný program prá
vo v dennej a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium
je absolvovanie študijného programu právo
v prvom stupni vysokoškolského štúdia.
c) Bakalársky študijný program eko
nómia a právo v dennej a externej forme
štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium
je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín
uzávierky nájdete aktuálne študijné programy
otvárané v akademickom roku 2016/2017
na webstránke fakulty.
Študenti zo zahraničia
Na štúdium bakalárskeho i magisterského
študijného programu sa môžu prihlásiť zahraniční uchádzači ako štipendisti z krajín Európskej únie a ako samoplatcovia uchádzači
z krajín, ktoré nie sú jej členmi.

Študijný program právo
Stupeň
vzdelania
I.
I.
II.
II.

Forma
štúdia
denná
externá
denná
externá

Štandardná Udeľovaný
dĺžka štúdia
titul
3 roky
Bc.
4 roky
Bc.
2 roky
Mgr.
3 roky
Mgr.

Niečo o fakulte
Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných i moderných právnických disciplínach
s uplatnením inovatívnych foriem výučby. Výsledky, ktoré fakulta dosiahla, využívajú aj iné vysoké
školy, vedecké ustanovizne, štátne inštitúcie či súkromná sféra. V súčasnosti sa fakulta usiluje ešte
viac priblížiť renomovaným univerzitám vyspelého
sveta pripravovanou reformou študijného programu právo. Okrem v súčasnosti akreditovaných študijných programov fakulta ponúka celý rad ďalších
študijných aktivít:
• Program Erasmus+ ponúka široké možnosti zapojenia sa do študentskej mobility na
vyše 50 partnerských univerzitách v Európskej
únii a v Turecku.
• Inštitút medzinárodných vzťahov Karola
Rybárika v akademickom roku 2015/2016 ponúka možnosť postgraduálneho dvojročného štúdia
na Diplomatickej akadémii. Štúdium je vhodné
najmä pre záujemcov o kariéru v diplomatických a
konzulárnych službách či európskych inštitúciách,
pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu európskeho práva a diplomacie, expertov pre rozvojovú
pomoc, vládny a mimovládny sektor.
• Programy celoživotného vzdelávania poskytujú bohaté možnosti rozšírenia odborných
vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov
aj absolventov iných vysokých škôl. Fakulta ponúka približne dve desiatky kurzov s rozmanitou
orientáciou, či už ide o oblasť cudzojazyčnej
právnej terminológie, rozhodcovského konania,
daňovníctva či samosprávy.
Študijný program ekonómia a právo
Stupeň
vzdelania
I.
I.

Forma
štúdia
denná
externá

Štandardná Udeľovaný
dĺžka štúdia
titul
3 roky
Bc.
4 roky
Bc.

• Cudzojazyčné predmety, ktorých počet
v súčasnosti prevyšuje 40 a stále vzrastá, poskytujú možnosť špecializácie v oblasti právnickej terminológie a právnych inštitútov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
• Program BLC – British Law Centre Dip
loma umožňuje získať Diploma in English and
European Union Law (Diplom z anglického práva a práva Európskej únie).
• Základy rakúskeho súkromného práva je
program realizovaný v spolupráci s Výskumným
inštitútom pre právo strednej a východnej Európy
na Hospodárskej univerzite vo Viedni.
• Moot Court sú medzinárodné súťaže simulovaných súdnych sporov (European Law Moot
Court Competions, Central and East European
Moot Court Competition, VIS Moot).
• E.MA – European Master’s in Human
Rights and Democratisation je jednoročný
magisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra
EIUC v Benátkach.
• Na fakulte sa uskutočňuje príprava na
skúšku ILEC v rámci dvojročného štúdia, resp.
možnosť priamo vykonať skúšky (ILEC I., II.),
keďže na fakulte je interné certifikačné centrum
University of Cambridge pre celú Univerzitu Komenského v Bratislave.
• ELSA Bratislava ‒ prostredníctvom lokálnej
skupiny ELSA Bratislava sa môžu študenti aktívne zapájať do aktivít nezávislej, neziskovej, apolitickej organizácie združujúcej viac ako 38 000
študentov a mladých právnikov v 42 krajinách
Európy a vo viac ako 300 lokálnych skupinách –
The European Law Students’ Association. ELSA
Bratislava je jednou z piatich lokálnych skupín
ELSA na Slovensku. Viac užitočných informácií
nájdete na www.ba.elsa.sk.

Dôležité kontakty

www.flaw.uniba.sk
Študijné oddelenie:
+421 2 592 44 10
7, -199 , -306
dagmar.sidorjakov
a@flaw.uniba.sk

11

Termín podania prihlášky pre
1. stupeň štúdia:
do konca februára 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur
Termín podania prihlášky pre 2. stupeň
štúdia: do konca apríla 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 30 eur

Filozofická fakulta UK
Filozofická fakulta Univerzity Ko
menského je najstaršou fakul
tou humanitného, spoločen
sko
vedného a filologického
zamerania na Slovensku. Ako
vzdelávacia a vedecká inštitú
cia začala svoju činnosť v roku
1921. Jej osobitosťou v slovenskom prostredí
je preto dlhodobá, v mnohých oblastiach his
torická tradícia pestovania vedných odborov
a ich študijných aplikácií, pričom najmä v ob
lasti štúdia jazykov ponúka niektoré študijné
programy ako jediná na Slovensku.
Zároveň je najväčšou fakultou UK čo do
počtu študujúcich. Každý rok prijíma viac ako
2 000 uchádzačov na všetky stupne štúdia
a jej brány opúšťa každoročne okolo 1 000
absolventov.

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
23. 1. 2016

Tradičné i unikátne študijné programy
Pre študijné zameranie fakulty je typická široká škála ponúkaných študijných programov,
ktoré zahŕňajú umenovedné, humanitné, historické, spoločenskovedné, pedagogické a filologické odbory, ktoré sa uskutočňujú na 31
katedrách fakulty. V jazykovej oblasti fakulta
ponúka okrem klasických a moderných európskych jazykov (klasické jazyky, anglistika, germánske jazyky, románske jazyky, slovanské jazyky, ugrofínske jazyky) aj čínštinu, japončinu,
kórejské štúdiá. V posledných rokoch rozširuje ponuku integrovaných jazykovo-areálových
štúdií. Popri ruských, východoeurópskych a
stredoeurópskych štúdiách (poskytovaných
v anglickom jazyku) pribudnú v nasledujúcom
akademickom roku aj slovanské štúdiá (zamerané na slovanské jazyky) a slovakistické štúdiá (určené zahraničným uchádzačom).
Študijné programy ponúka fakulta v troch
základných oblastiach: ako jednoodborové
štúdiá (v umenovednej, humanitnej a spoločenskovednej oblasti), štúdiá učiteľstva akademických predmetov z jazykovej a humanitnej
oblasti a jazykové štúdiá (najmä so zameraním
na prekladateľstvo a tlmočníctvo).
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Prednosťou fakulty je, že ponúka študijné
programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, čo umožňuje jej absolventom pokračovať v akademickej príprave vrátane doktorandského štúdia. V súčasnosti má
akreditovaných takmer 200 študijných programov a špecializácií na všetkých stupňoch
štúdia a dbá o udržanie kontinuity odbornej
spôsobilosti pre ich stabilné udržanie. Z akreditovaných programov a špecializácií otvára
každoročne okolo 70 študijných programov
na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
(niektoré, najmä jednoodborové programy, sú
otvárané pravidelne, študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva a učiteľského štúdia
otvára v odlišných kombináciách špecializácií).
V akademickom roku 2016/2017 bude
otvárať 73 študijných programov na bakalárskom stupni štúdia. V magisterskom štúdiu ponúka študijné programy v nadväznosti
programov a špecializácií z bakalárskeho
stupňa štúdia.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky
nájdete aktuálne študijné programy otvárané v aka
demickom roku 2016/2017 na webstránke fakulty.

Deň otvorených dverí
– 22. 1. 2016

Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) vznikla v roku
1940 a je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou
s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zameraním. V hodnotení agentúry ARRA sa dlhodobo drží na 2. – 3. mieste
zo všetkých hodnotených fakúlt na Slovensku.
Počtom študentov a zamestnancov patrí medzi
najväčšie fakulty UK a je najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku. PriF UK je prvou
fakultou na Slovensku, ktorej bakalársky študijný

program chémia získal známku kvality Chemistry EUROBACHELOR®.
Fakulta poskytuje štúdium v študijných odboroch biológia, chémia, geológia, geografia,
ochrana a využívanie krajiny, environmentálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov.
V rámci nich ponúka okrem učiteľstva 16 bakalárskych a 31 magisterských študijných programov.
Od akademického roka 2015/2016 PriF UK
ponúka dva nové bakalárske študijné programy
v anglickom jazyku Environmental Studies a Biological Chemistry. PriF UK odborne zastrešuje

Akreditované študijné programy 1. stupňa:
Program

Forma štúdia

Titul

Dĺžka
štúdia

Predpokladaný
počet prijatých
150

biológia

denná

Bc.

3

medicínska biológia

denná

Bc.

3

30

systematická biológia

denná

Bc.

3

30

environmentalistika

denná

Bc.

3

50

geológia

denná

Bc.

3

30

paleobiológia

denná

Bc.

3

20
20

geológia vo využívaní krajiny

denná

Bc.

3

aplikovaná geológia (Applied geology) – v anglickom jazyku

denná

Bc.

3

10

geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny

denná

Bc.

3

30

geografia, geoinformatika a kartografia

denná

Bc.

3

30

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

denná

Bc.

3

50

denná/externá

Bc.

3/4

30/30

geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Environmental Studies v anglickom jazyku

denná

Bc.

3

20

Biological Chemistry v anglickom jazyku

denná

Bc.

3

20

chémia

denná

Bc.

3

50

biochémia

denná

Bc.

3

30

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

denná

Bc.

3

50

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

denná

Bc.

3

20

učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika

denná

Bc.

3

20

učiteľstvo predmetov biológia a matematika

denná

Bc.

3

20

učiteľstvo predmetov chémia a matematika

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov chémia a informatika

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov chémia a fyzika

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov geografia a matematika

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov geografia a informatika

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk

denná

Bc.

3

10

učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk

denná

Bc.

3

10

Akreditované študijné programy 2. stupňa:
vzhľadom na veľký počet programov pozri: www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium

a garantuje výskumné programy a projekty, ktorých výsledky sú uznávané v celoeurópskom kontexte. Je najúspešnejšou fakultou na Slovensku
z hľadiska získavania projektov z fondov EÚ. Fakulta vedie k vedeckej činnosti aj všetkých svojich
študentov – od bakalárskeho až po doktorandský
stupeň. Každoročne v apríli organizuje prehliadku
výsledkov vedeckej práce študentov formou Študentskej vedeckej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú stovky študentov so svojimi príspevkami.
Absolventi fakulty majú dobré uplatnenie v priemysle, poľnohospodárstve, v cestovnom ruchu,
v oblasti ochrany životného prostredia, ale aj
v zdravotníctve, štátnej správe, vo vede a výskume.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky nájdete aktuálne študijné programy otvárané
v akademickom roku 2016/2017 na webstránke
fakulty.

Termín podania prihlášky:

29. 2. 2016
Termín konania prijímacej skúšky:
9. 6. 2016
Poplatky: 50 eur (papierová prihláška)
a 30 eur (elektronická prihláška)
Poplatok za externé štúdium v 1. stupni:
500 eur a v 2. stupni: 700 eur za akademický rok

Spôsob podania prihlášky:
• v papierovej podobe poštou
• elektronicky (vyplnenie formulára na
www.fns.uniba.s k/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky), následne vytlačiť, podpísať a
poslať na adresu fakulty
• osobne do podateľne fakulty
K prihláške na štúdium je potrebné pri
pojiť:
• maturitné vysvedčenie (ak sa maturita
konala skôr ako v roku 2016)
• úradne overené vysvedčenia zo strednej
školy, ak nie sú v prihláške známky z jednotlivých predmetov potvrdené strednou školou
• fakulta nevyžaduje k prihláške priložiť
lekárske potvrdenie
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Dôležité kontakty

www.fedu.uniba.sk
Študijné oddelenie
+421 2 492 87 124,
-118, -115
so@fedu.uniba.sk

Pedagogická fakulta UK
Pedagogická fakulta UK je
najstaršia a jedna z najväč
ších pedagogických fakúlt
na Slovensku. Plní úlohy
v oblasti prípravy pedagógov
a iných odborníkov pre pracovné pozície naj
mä v oblasti školstva a sociálnych služieb a
tiež rozvíja študijné programy, vedu a výskum
v oblasti pedagogických, humanitných
a spoločenských vied.
Na bakalárskom, spojenom magisterskom
a magisterskom stupni štúdia je akreditovaných
spolu 73 študijných programov v 9 študijných
odboroch. Právo udeľovať titul Bc. má priznané
v 23 študijných programoch dennej formy a 16
programoch externej formy. Titul Mgr. môže
udeľovať v 20 študijných programoch dennej
formy a 14 programoch externej formy. Spolu fakulta ponúka kombinácie 185 študijných
programov, z toho 100 v bakalárskej forme štúdia, 1 v spojenom bakalárskom a magisterskom
štúdiu a 70 v magisterskej forme štúdia. V rámci spolupráce s ostatnými fakultami Univerzity
Komenského sme otvorili spoločné študijné
programy učiteľského typu s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou telesnej výchovy a športu UK.
Absolventi štúdia majú možnosť pokračovať aj na treťom stupni štúdia v 7 študijných
odboroch, dennou aj externou formou. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich
katedier a výskumných ústavov spolu so svojimi študentmi pracujú na vedeckovýskumných
domácich aj zahraničných projektoch. Tak pedagógovia, ako aj študenti využívajú granty učiteľskej aj študentskej mobility. Všetky katedry
majú zabezpečenú kvalifikovanú odbornú prax,
škola je vybavená vlastnou akademickou knižnicou, katedrovými študovňami a študentskými
internetovými hniezdami. Fakulta sídli v troch
budovách v širšom centre Bratislavy.
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Študijné programy
V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore učiteľstva akademických predmetov a
v odbore učiteľstva umelecko-výchovných
a výchovných predmetov, ktoré sa ponúkajú
kreované ako kombinované študijné programy.
Okrem štúdia slovenského jazyka a litera
túry máme študijné programy anglického,
nemeckého jazyka a románskych jazykov
– francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Máme
aj štúdium učiteľstva pedagogiky, sociálnej
pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch naši pedagógovia,
známi u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich učiteľov hudby a výtvarnej
edukácie. Ako jediná pedagogická fakulta na
Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť
patopsychológie a psychológie pre prácu
s jednotlivcom s rôznym postihnutím. Na našej
katedre histórie a katedre etickej a občian
skej výchovy vyučujú známe odborné kapacity
a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými na
trhu práce. Katedra nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov má
okrem učiteľských študijných programov aj
neučiteľské odbory: nemecký a španielsky
jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej ko
munikácii, ktoré vychádzajú z požiadaviek pracovného trhu. Štúdium logopédie je v priestore Česka a Slovenska jediné a má vybudované
významné vedeckovýskumné zázemie. Študijný
odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú
na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu
ponuku v rámci Slovenska. V odbore špeciálna
pedagogika môžu študenti absolvovať v rámci
pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií, počnúc orientáciou
na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí
s poruchami správania, komunikácie a tiež detí
s autizmom, ale aj problematiku vzdelávania

nadaných a talentovaných. Štúdium v odbore
liečebná pedagogika je orientované na terapeutickú prácu najmä s detskou klientelou
a jeho absolventi pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, prípadne v špecializovaných sociálnych zariadeniach. Absolventi soci
álnej práce sa veľmi dobre umiestňujú na trhu
práce, pretože preukazujú dobré schopnosti
v práci so sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení, prípadne vo firmách
na odboroch rozvoja ľudských zdrojov.
Máme dôstojné personálne obsadenie v podobe garantov študijných programov, profesorov, docentov a ostatných pedagógov. Na
fakulte pôsobia aj koordinátori – pedagógovia
pre študentov so zdravotným znevýhodnením.
Pre týchto študentov ponúka služby a pomoc
Centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami.
Vytvárame podmienky pre aktívne zapájanie
študentov do vedy a výskumu aj v rámci študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (napr. spevácky súbor Comenius).
Študenti majú možnosť absolvovať študijné
pobyty cez európske aj neeurópske výmenné
programy v krajinách EÚ i mimo nich. Na fakulte študujú zahraniční študenti a pôsobia hosťujúci vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci.
Realizujeme domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby
fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov a aby boli prepojené
ich výskumné, pedagogické a publikačné činnosti.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na ter
mín uzávierky nájdete aktuálne študijné
programy otvárané v akademickom roku
2016/2017 na webstránke fakulty.

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
23. 1. 2016

Deň otvorených dverí
• počas podujatia Vzdelaný študent (dátum bude
zverejnený na webstránke fakulty)

Farmaceutická fakulta UK

• počas Týždňa farmaceutického vzdelávania
a kariéry (7. – 10. 3.
2016).

V súčasnosti na fakulte študuje vyše 1400 študentov zo Slovenska a ďalších krajín ako Grécko, Cyprus, Česko, Srbsko, Turecko, Irán či Izrael. Na
fakulte pôsobí 8 profesorov a 31 docentov, ktorí sú aktívni na 11 katedrách.
Fakulta významne presadzuje získavanie skúseností svojich študentov v zahraničí.
Absolvent bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky je
zdravotnícky pracovník špecializovaný na tento široký odbor, má o ňom hlboké teoretické vedomosti a zároveň ovláda techniky a technológie materiálov pomôcok celého sortimentu, má
praktické schopnosti potrebné na prácu v odbore, ako aj na kontrolnú činnosť. Absolventi sa
uplatnia napr. v špecializovaných oddeleniach nemocníc a zdravotníckych zariadení, v predajniach a výdajniach zdravotníckych potrieb, distribučných firmách a poisťovniach.
Päťročný magisterský študijný program farmácia sa vyučuje v slovenskom a pre samoplatcov
aj v anglickom jazyku. Absolvent má rozsiahle vedomosti a praktické zručnosti v chemických,
biologických, medicínskych a najmä farmaceutických disciplínach. Pozná osud liečiva v organizme, jeho účinky, nežiaduce účinky, zdravotné a sociálne aspekty používania liekov. Ovláda farmaceutickú technológiu, má zručnosti pri farmaceutickej kontrole, adekvátne znalosti právnych
a iných požiadaviek spojených s farmaceutickou praxou. Uplatnenie absolventov je široké, nielen
v regulovanom povolaní farmaceut, v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, ale napr. aj
v ďalších zdravotníckych oblastiach, v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, v poisťovniach
a zdravotníckom školstve.
Stupeň štúdia

Forma
štúdia

Titul

Štandardná
dĺžka štúdia

Predpokladaný
počet prijatých

Zdravotnícke a diag
nostické pomôcky

bakalársky

denná

Bc.

3 roky

40

Farmácia

magisterský

denná

Mgr.

5 rokov

200

Master

internal

Mgr.

5 years

120

Študijný program

Pharmacy (English
language, self-payers)

Študenti farmaceutickej fakulty sa pravidelne zúčastňujú na študentských vedeckých konferenciách (ŠVK) na fakulte alebo na nadnárodnom kole ŠVK, kde pravidelne obsadzujú popredné
miesta v konfrontácii s najlepšími prácami z farmaceutických fakúlt v Českej republike.
Na fakulte od roku 1995 pôsobí aj občianske združenie Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF, www.sssf.sk), ktorého hlavným poslaním je podpora odborného a profesijného rastu
svojich členov – študentov farmácie. Vydáva ocenený časopis Farmakoviny. V súčasnosti má päť
sekcií – vzdelávanie, kultúra, zahraničie, publikácie a šport.
Fakulta popri štúdiu organizuje v spolupráci so SSŠF a zdravotníckymi organizáciami a spoločnosťami množstvo podujatí pre študentov, napríklad týždeň farmaceutického vzdelávania
a kariéry (TyFaVKa). Akcia prebehne v marci 2016, je otvorená nielen pre študentov fakulty, ale
aj pre všetkých záujemcov o farmaceutické vzdelávanie.
Termín podania prihlášky (papierová + elektronicky) a poplatok za prijímacie konanie
pre študijné programy*:
- zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 29. 2. 2016, poplatok 50 €
- farmácia: 29. 2. 2016, poplatok 50 €
- Pharmacy (English language, self-payers): July 29, 2016, fee 75 €
* Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na štúdium v oboch študijných programoch
vyučovaných na Farmaceutickej fakulte UK v slovenskom jazyku (magisterský – farmácia, bakalársky – zdravotnícke a diagnostické pomôcky), pričom si určí ich prioritu, v prípade že splní
podmienky na prijatie v oboch. Vtedy uchádzač platí poplatok za prijímacie konanie len raz a prijímaciu skúšku vykoná tiež len raz (pre oba programy je povinný test z biológie a test všeobecných
študijných predpokladov).
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky nájdete aktuálne študijné programy
otvárané v akademickom roku 2016/2017 na webstránke fakulty.

Prečo študovať u nás?
 Tradícia – Fakulta je hrdá na svoju vyše
60-ročnú históriu a na svojich už 10-tisíc absolventov.
 Prestíž – Farmaceutická fakulta UK má
dlhodobo postavenie lídra farmaceutického
vzdelávania v našom regióne.
 Jedinečnosť – Absolvent fakulty je originálnym odborníkom, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko.
 Uplatnenie – Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF
UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.
Prijímacie konanie
Prijímacia skúška pre magisterský študijný program farmácia pozostáva z testových otázok z biológie a chémie a z testu
všeobecných študijných predpokladov, pre
bakalársky študijný program zdravotnícke
a diagnostické pomôcky z testu z biológie
a testu všeobecných študijných predpokladov. Prijímacia skúška prebieha v 10 vybraných mestách na Slovensku, vo viacerých
termínoch od novembra 2015 do júna
2016. Skúšku je možné vykonať v daných
termínoch aj opakovane, zohľadní sa najlepší získaný výsledok.
Fakulta taktiež ponúka možnosť prijatia
bez testovania, a to uchádzačom, ktorí absolvujú maturitnú skúšku v školskom roku
2015/2016, a ktorí zároveň získali celkový
priemerný prospech v posledných štyroch
rokoch štúdia na strednej škole všeobecného alebo farmaceutického zamerania do
1,10 vrátane, pričom z predmetov biológia
a chémia boli v prípade štúdia na strednej škole všeobecného zamerania počas
všetkých absolvovaných rokov hodnotení
najlepším možným hodnotením. Prijatie
bez testovania je tiež možné pre tých uchádzačov, ktorí sa umiestnili na 1. mieste
v celoštátnom kole olympiády pre žiakov
stredných škôl v predmete biológia alebo
chémia.
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) je naj
staršou a najvýznamnejšou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. Má dlhodobé tradície
a dosiahla mnoho významných úspechov v príprave kvalifikovaných odborníkov v oblasti
športu, telesnej a športovej výchovy a v tvorivom rozvíjaní vied o športe. Vo svojej, dnes
už viac ako 50-ročnej histórii, fakulta vychovala mnoho špičkových trénerov, metodikov,
učiteľov telesnej a športovej výchovy a desiatky reprezentantov v rozličných športoch.
Záujem o štúdium na našej fakulte je stále väčší ako sú jej priestorové, personálne a finančné
možnosti. Našou snahou je poskytnúť študentom, v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi,
kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, aby v budúcnosti mohli pôsobiť ako úspešní tréneri, športoví
manažéri a učitelia telesnej a športovej výchovy.
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Termín podania prihláš
ky na
1. stupeň štúdia: 29.
2. 2016
Prípravné kurzy pre uch
ádzačov: apríl 2016
Prijímacia skúška na
1. stupeň štúdia:
Bakalárske študijné programy v dennej forme
25. 4. – 29. 4. 2016
štúdia:*
Poplatok za prijímacie
konanie:
50 eur (za 1. študijný
•
trénerstvo,
program),
20
eur (za každý ďalší štu
•
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
dijný program)
Termín podania prihláš
•
kondičné trénerstvo,
ky na 2. stupeň štúdia
:
29. 7. 2016
•
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
Poplatok za prijímacie
•
šport pre zdravie,
konanie: 50 eur

•
•
•
•
•
•

šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy,
športový manažment,
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie,
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie,
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry,
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry.

Absolventi študijných programov trénerstvo, resp. trénerstvo a uči
teľstvo telesnej výchovy získavajú druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu
(tréner IV. kvalifikačného stupňa) vo svojej športovej špecializácii, akceptovateľnú aj pre prácu v krajinách EÚ. Absolvent má teoretické poznatky,
praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu vo vrcholovom a vo výkonnostnom športe mládeže a dospelých. Absolvent trénerstva a učiteľstva telesnej výchovy sa môže uplatniť
aj ako asistent učiteľa telesnej a športovej výchovy, inštruktor voľnočasových aktivít s telovýchovným a športovým zameraním v školskom mimovyučovacom čase alebo v mimoškolských zariadeniach a i. Výnimočnosťou
FTVŠ UK je skutočnosť, že v rámci Slovenska ponúka v jednotlivých akademických rokoch najširší výber športových špecializácií (akreditovaných
34).
Po otvorení Golfového akademického centra – jedného z najnovších
zariadení na FTVŠ UK a zároveň prvého zariadenia na Slovensku – ponúkame okrem výučby povinne voliteľného predmetu golf aj možnosť získať
najvyššie telovýchovné vzdelanie v športovej špecializácii golf.
Absolventi študijných programov kondičné trénerstvo, resp. kondičné
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy získavajú druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo svojej špecializácii v systéme vzdelávania odborníkov
v športe v krajinách EÚ a sú špecializovaní odborníci na kondičnú prípravu,
so zodpovedajúcimi teoretickými poznatkami, praktickými skúsenosťami
a trénerskými zručnosťami, ktoré im umožňujú viesť športovú prípravu vo
vrcholovom a vo výkonnostnom športe mládeže a dospelých v športových
kolektívoch, resp. v individuálnych športoch.
Profil absolventov ďalších bakalárskych študijných programov nájdete
na: www.fsport.uniba.sk (informácie pre uchádzačov).
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Magisterské študijné programy
v dennej forme štúdia pre absolventov
bakalárskeho štúdia:*
• trénerstvo,
• trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
• kondičné trénerstvo,
• kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy,
• šport pre zdravie,
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy,
organizácia a riadenie športu,
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie,
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie.

FTVŠ UK ponúka študentom počas štúdia aj veľké množstvo povinne
voliteľných a výberových predmetov, ktoré umožňujú študentom orientovať
sa na tú oblasť športu a telesnej a športovej výchovy, ktorá ich zaujíma
a v ktorej sa chcú profilovať.
V posledných rokoch sa podarilo vytvoriť materiálne a personálne podmienky pre vzdelávanie na úrovni akceptovateľnej aj z medzinárodného
hľadiska. Moderné učebne a športoviská (Atletický štadión prof. Kuchena,
Športová hala prof. Rovného, ihriská na plážový volejbal, futbalové a mini-futbalové ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, plaváreň, gymnastická
telocvičňa, Golfové akademické centrum, posilňovne, vonkajšie basketbalové ihrisko...) sa nachádzajú priamo v areáli fakulty.
Študentom je priamo v budove k dispozícii aj knižnica FTVŠ UK, ktorá
ponúka takmer 45 000 knižničných titulov a 122 titulov slovenských a zahraničných časopisov. Vzhľadom na jej špecializované zameranie na telesnú
výchovu a šport, telesnú výchovu zdravotne postihnutých, telovýchovné lekárstvo a príbuzné vedné odbory, má celoslovenskú pôsobnosť.
Na fakulte pôsobí folklórny súbor Gymnik, Vysokoškolský športový klub
FTVŠ UK Lafranconi so svojimi sekciami (gymnastické športy, športové tance – akrobatický rock and roll a IDO, hry – basketbal, florbal, šport pre všetkých, plávanie, triatlon a vodné športy), futsalový klub FTVŠ UK Bratislava,
Klub technických športov FTVŠ UK (športová streľba a biatlon), ktoré poskytujú študentom možnosť aktívneho využitia voľného času a ďalšie rozvíjanie
svojich pohybových schopností a zručností.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky nájdete aktu
álne študijné programy otvárané v akademickom roku 2016/2017 na
webstránke fakulty.

Termín podania prihlášky
pre 1. stupeň a spojený 1. a 2. stupeň
štúdia: 29. február 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur
Termín podania prihlášky pre
2. stupeň štúdia: 31. máj 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
1. 2. 2016

Jesseniova lekárska fakulta UK
V Martine, v centre Turca, sa história a súčasnosť prelínajú v dynamickom kultúrno-spoločenskom a športovom živote. Jeho
významnou súčasťou je aj Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského. Jej humánne poslanie od založenia až po sú
časnosť šíria do celého sveta stovky našich absolventov – predovšetkým lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a verejných
zdravotníkov. V komfortnom vzdelávacom prostredí spolu s Univerzitnou nemocnicou v Martine, je našou snahou vytvárať nielen
kvalitné podmienky pre bakalárske, magisterské, doktorské a doktorandské vysokoškolské štúdium, ale i podmienky pre celoži
votné vzdelávanie občanov.
Hlavné aktivity našej fakulty sú sústreďované na zabezpečenie vzájomne sa dopĺňajúcich oblastí pedagogickej, vedeckovýskumnej a liečeb
no-preventívnej činnosti.
Vzdelávanie a výchova našich absolventov vychádzajú z hlbokých tradícií európskej medicíny, ktoré sa postupne rozvinuli do jej dnešnej, mo
dernej formy založenej na dôkazoch.
O vzdelávanie u nás je každoročne veľký záujem, o čom svedčí rastúci počet domácich i zahraničných uchádzačov. Okrem slovenských
študentov u nás v súčasnosti študujú študenti z Nórska, Švédska, Islandu, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska a mnohých ďalších štátov.
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V rámci pregraduálneho štúdia poskytujeme
možnosť štúdia v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku,
v študijnom programe zubné lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. V akademickom roku 2015/2016 privítame
študentov v nových výučbových priestoroch.
Kvalitná výučba, moderné technológie
Po prijatí na fakultu študenti všeobecného lekárstva postupne nadobúdajú znalosti z teoretických odborov zameraných na pochopenie štruktúry a funkcie jednotlivých orgánových systémov
zdravého ľudského organizmu. Získané poznatky z anatómie, histológie, biochémie, biológie
alebo fyziológie sú základným predpokladom
pre ďalšie úspešné štúdium. V druhom a treťom ročníku sa štúdium predmetov patologická
anatómia, patologická fyziológia a farmakológia
zameriava na pochopenie princípov chorobných
procesov a ich liečby. Od tretieho ročníka až po
ukončenie štúdia je vzdelávanie orientované na
klinické odbory predovšetkým vnútorné lekárstvo, chirurgiu, gynekológiu a pôrodníctvo, detské lekárstvo a ďalšie.
Počas celého štúdia majú študenti možnosť
využívať moderné simulačné výučbové centrum,

kde si na rôznych simulátoroch môžu prakticky
overiť získané poznatky a využívať najmodernejšie formy vzdelávania zodpovedajúce aktuálnym
celosvetovým trendom. Dôležitou súčasťou pedagogického procesu je využívanie informačno-komunikačných technológií a výučbového
portálu Mefanet, kde sú uverejňované elektronické výučbové diela, prednášky, testy, multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elektronické dokumenty podporujúce štúdium. Od roku
2010 disponujeme modernou audiovizuálnou
technikou, ktorá umožňuje zabezpečovať priame prenosy alebo záznamy z operácií, rôznych
diagnostických a liečebných postupov alebo zabezpečiť videokonferenčné prenosy z domácich
i zahraničných konferencií. Takto získané materiály využívame vo výučbe, čo významne rozširuje
naše pedagogické možnosti a zvyšuje kvalitu
štúdia v teoretických i klinických odboroch.
Uplatnenie
Po úspešnom ukončení štúdia na našej fakulte absolventi študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo
a pôrodná asistencia spĺňajú požadované kritériá na prípravu pre regulované povolania a ich
vzdelanie je automaticky uznávané v krajinách
Európskej únie.

Absolventi študijného programu verejné zdravotníctvo získavajú po ukončení štúdia kvalifikáciu pre samostatné vykonávanie odborných
činností v oblasti podpory zdravia a primárnej
prevencie.
Rozvoj fakulty
Základným princípom dlhodobého rozvoja
našej fakulty je systematické zvyšovanie kvality v
pedagogických, vedeckovýskumných a liečebno-preventívnych aktivitách s ambíciou zaradiť
sa medzi popredné centrá európskej vzdelanosti. K dosiahnutiu tohto cieľa sme zaviedli a ďalej rozvíjame systém manažérstva kvality podľa
normy STN EN ISO 9001. Budúcnosť fakulty
vidíme v nastupujúcej mladej generácii vysoko
vzdelaných lekárov a vedecko-pedagogických
pracovníkov, ktorí budú napĺňať jej poslanie, reprezentovať profesionálnu kvalitu, ľudskosť, rozvíjať a šíriť vzdelanosť doma i v zahraničí. Všetko,
čo robíme, robíme pre zdravie človeka.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín
uzávierky nájdete aktuálne študijné programy
otvárané v akademickom roku 2016/2017 na
webstránke fakulty.
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Termíny podania prihlášky:
Bakalárske štúdium: 29. 2. 2016
Magisterské štúdium: 20. 4. 2016
Prestupy z inej vysokej školy: 31. 5. 2016
Termín prijímacích skúšok na bakalárske
štúdium 7. – 8. 6. 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 33 eur

•
•
•
•
•
•

Vzdelanie na FMFI UK poskytujú najlepší odborníci z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, a to
nielen z fakulty, ale i z praxe.
Fakulta podporuje študentov rôznymi druhmi prospechových, motivačných a odborových štipendií už
od prijatia na fakultu.
Fakulta má vlastný grantový systém na podporu študentských projektov už od prvého ročníka štúdia.
Počas štúdia sa poslucháči zapájajú do medzinárodných projektov, na ktorých sa podieľajú pracovníci fakulty.
V rámci projektov bilaterálnych dohôd UK či fakulty môžu študenti absolvovať časť štúdia na popredných zahraničných univerzitách.
Fakulta disponuje modernými laboratóriami. Súčasťou fakulty je aj Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre-Harmónii.
Počas štúdia majú poslucháči možnosť zdokonaľovať sa v znalosti cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský).
Študenti majú možnosť ubytovať sa v univerzitnom študentskom domove.
Na fakulte pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami s celouniverzitným pôsobením (info@cezap.sk).
Fakulta je známa vytváraním podmienok na športové aktivity študentov, ktorí sa veľmi úspešne zúčastňujú na akademických športových súťažiach, turnajoch, zápasoch a pod.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
V každoročnom objektívnom hod
notení slovenských vysokých škôl
a fakúlt nezávislými agentúrami sa
FMFI UK umiestňuje v skupine príro
dovedne zameraných fakúlt na prvom
mieste. O absolventov fakulty je veľký
záujem v praxi. Časť štúdia môžu študenti,
ak majú záujem, absolvovať na popredných
zahraničných univerzitách, s ktorými fakulta
úzko spolupracuje. Aktívne zapojenie sa do
vedeckovýskumnej činnosti aj v medzinárod
ných tímoch je prirodzenou súčasťou štúdia
na fakulte. V zozname špičkových vedeckých
tímov akreditačnej komisie je v našich ved
ných odboroch 50 – 80 % z matfyzu. Súčas
ťou tímov sú prirodzene aj študenti.
Čo študovať na matfyze?
Názorne to ukazuje „terč“. Z jeho stredu vychádzajú študijné programy bakalárskeho štúdia. Nadväzujú programy magisterského štúdia, ktoré vo väčšine prípadov určujú budúce
povolanie. Ak počas štúdia študent zistí, že by
mu viac vyhovoval iný študijný program ako ten,
čo začal študovať, nič nie je stratené. Kreditový
systém, resp. konverzné programy mu umožnia
prepracovať sa k novému cieľu.
Prijímacie konanie na bakalárske štú
dium
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešná maturitná skúška na
gymnáziu alebo na strednej odbornej škole.
Bez prijímacích skúšok na všetky štu
dijné programy budú prijatí úspešní riešitelia
krajského alebo celoštátneho kola olympiády
aspoň z jedného profilového predmetu (M, F,
I) v kategóriách A alebo B, organizovanej MŠV-

Dôležité kontakty

www.fmph.uniba.sk
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+421 2 654 27 086,
602 95 480
so@fmph.uniba.sk

VaŠ SR, Jednotou slovenských matematikov
a fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou alebo úspešní účastníci celoštátneho
kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom, alebo
úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja
mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým
predmetom.
Bez prijímacích skúšok (len na základe
výsledkov zo strednej školy, resp. pri menšom počte prihlásených na príslušné študijné
programy) je možné prijať tiež na základe ak
tuálnych podmienok prijatia, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke fakulty www.
fmph.uniba.sk.
Uplatnenie absolventov
FMFI UK si zakladá na tom, že jej absolventi
sú mimoriadne žiadaní v praxi. Absolventi fakulty majú veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie, sú schopní ich okamžite
uplatniť, sú adaptabilní a maximálne flexibilný,
vedia sa rýchlo orientovať v medziodborových
problémoch, sú schopní tímovej práce, zvládajú meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a aktívne komunikujú v anglickom
jazyku.
Príklady
uplatnenia
absol
ven
tov

Vďaka multidisciplinárnemu charakteru fakulty sa absolventi fakulty dokážu presadiť aj
v medzinárodnom meradle v takých oblastiach,
ako je výskum elementárnych častíc a jadrovej
hmoty v CERNe a GSI v Darmstadte, pri identifikácii a výskume mimozemských telies, monitorovaní seizmickej a radiačnej aktivity okolo
nás, v oblasti kvantového počítania, úprave povrchov materiálov pomocou plazmy či implantácii tenkých vrstiev špeciálnych materiálov,
v nanotechnológiách, v bioinformatike, diskrétnej matematike, matematike dynamických systémov. Informatici sú medzinárodne konkurencieschopní v oblasti bezpečnosti počítačovej
komunikácie vo všetkých oblastiach ľudskej
činnosti. Spoločensky významný je ich prínos
k zachovaniu kultúrneho dedičstva prostredníctvom projektov virtuálnych múzeí a miest.
Okrem riešenia mnohých akademických problémov naši absolventi obsadili významné pozície v slovenských, ale i svetových finančných
inštitúciách vďaka kvalitnému vzdelaniu v ekonomickej a finančnej matematike, poistnej matematike a v manažérskej matematike.
* Údaje sú orientačné. Vzhľa
dom na termín uzávierky
nájdete aktuálne študij
né programy otvá
rané v akade
mickom roku
2016/2017
na web
stránke
fakulty.
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Termín podania prihlášok pre spojený
1. a 2. stupeň štúdia: 31. 3. 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 45 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Naša fakulta má svoju výnimočnú tradíciu; o rok bude sláviť 80 rokov od jej vzniku a je hrdá na tisícky svojich absolventov pôso
biacich po celom Slovensku, ale aj vo svete.
Vďaka teologickému vzdelávaniu je jedinečnou, keďže formuje odborníkov, ktorí sa v intelektuálnej, spirituálnej a pastoračnej
oblasti stávajú veľmi prospešnými pre početné skupiny obyvateľstva v našej krajine. Náš študent dôverne poznáva pozemskú
a tiež nadprirodzenú realitu vďaka knihe stvorenia a za pomoci knihy Božieho zjavenia, ktorou je Sväté písmo. Absolventi, zväčša
ako katolícki kňazi, majú skvelé uplatnenie. Hoci je u nás spoločensky a finančne nedocenené, im samotným prináša veľkú
satisfakciu v podobe užitočnosti a zmysluplnosti ich ľudskej a duchovnej pomoci, ktorá ľudom efektívne pomáha napredovať v živote, resp. meniť
smerovanie života jednotlivcov, rodín a spoločenstiev. Naši študenti nie sú vôbec ohrození nezamestnanosťou.
Katolícka teológia
magisterský študijný program (spojený 1.
a 2. stupeň), 6-ročné, denná forma
Študijný program sa uskutočňuje na troch
pracoviskách fakulty – fakulta so sídlom v Bratislave, Teologický inštitút v Nitre, Teologický
inštitút v Banskej Bystrici – Badíne. Štúdium
teológie v Bratislave a Badíne je otvorené pre
kandidátov kňazstva i laikov, v Nitre je určené
len pre kandidátov kňazov. V posledných rokoch
na fakulte študujú aj absolventi z okolitých európskych krajín.
Profil štúdia napomáha intelektuálnemu, duchovnému, ľudskému a pastoračnému rozvoju
osobnosti študenta. Pozostáva z dvoch častí, zo
štúdia filozofie a teológie. Počas štúdia filozofie
sa absolvent podrobne oboznamuje s kresťanskou filozofiou a nadobúda tak schopnosť abstraktného a teoretického myslenia potrebného
pre pochopenie podstaty vecí.
Pri štúdiu katolíckej teológie sa vychádza
z výkladu biblických textov aj za pomoci štúdia
biblickej hebrejčiny a gréčtiny, študent si ďalej

osvojuje kresťanskú tradíciu a učí sa analyzovať
dejiny Cirkvi v ich kontexte. Vedecký diskurz
teologických disciplín systematického a praktického rázu umožňuje študentovi osvojiť si pravé
katolícke učenie aj vo svetle najnovšieho teologického bádania. Študent aplikuje teoretické
poznatky na riešenie praktických problémov aj
tým, že absolvuje predmety zamerané na prax a
výkon kňazskej služby a na službu spoločenstvu.
Absolvent v rámci pedagogických predmetov
získava predpoklady pre katecheticko-pedagogickú prácu, ktorá je jednou z podstatných a neoddeliteľných súčastí kňazskej služby.
Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako
rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných
školách, poprípade ako pracovníci duchovných
redakcií v kresťanských médiách, ako aj členovia farských rád, poprípade notári na cirkevnom
tribunáli a pod.
Kandidáti na kňazstvo sú ubytovaní v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave,
v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre alebo
v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského

v Badíne. Podmienkou pre prijatie na štúdium je
úspešná maturitná skúška a úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov. Kandidát kňazstva
musí byť navyše prijatý aj do kňazského seminára.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín
uzávierky nájdete aktuálne študijné programy
otvárané v akademickom roku 2016/2017 na
webstránke fakulty.
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Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK)
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Lekárska fakulta UK
Špitálska 24, Bratislava

Filozofická fakulta UK
Gondova 2, Bratislava

Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava

Pedagogická fakulta UK
Račianska 59, Bratislava
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10, Bratislava

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK
Kapitulská 26, Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Bartókova 8, Bratislava

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10, Bratislava

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, Bratislava

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy č. 4, Bratislava

Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
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Termín podania prihlášky: 31. júla 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 55 eur
do rámčeka
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Termín podania prihlášky: 31. júla 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 55 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (EBF UK) nadväzuje na vyše štyristoročnú
tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá pre
dovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku.
V akreditovaných študijných programoch zameraných na štúdium evanjelickej teológie,
učiteľstva, ako i sociálnej pomoci vychováva budúcich farárov, diakonov a učiteľov, ako
i pracovníkov v oblasti misie.
Fakulta ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia,
čo umožňuje jej absolventom pokračovať v akademickej príprave vrátane doktorandského štúdia.
Význam EBF UK presahuje hranice Slovenska, čo potvrdzujú aj mnohé kontakty s partnermi v Európe
a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo Srbska,
Slovinska, Rumunska či Česka.
Naša práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Vstupujeme
do otvoreného dialógu na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pri
tom ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť.
Na EBF UK pestujeme teológiu pre 21. storočie. Naším cieľom je šíriť vzdelanosť a chrániť poznané, pestovať slobodné myslenia pomocou nezávislého
vedeckého bádania v oblasti evanjelickej teológie. Patríme medzi najlepšie hodnotené teologické fakulty na Slovensku, sme progresívnou inštitúciou, ktorá
inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií.

Ponuka akreditovaných študijných programov
Evanjelická teológia
(5-ročný spojený magis
terský študijný program v
dennej forme)
Absolvent je pripravený
prevziať úlohy duchovného
v cirkevnom zbore uprostred
modernej
pluralistickej
spoločnosti. Je vystrojený
širokými odbornými teologickými poznatkami, ale aj
jazykovými, komunikačnými
a pastorálno-psychologickými zručnosťami. V cirkvi sa môže uplatniť ako
duchovný v cirkevných zboroch Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku či
v iných protestantských cirkvách. Môže sa uchádzať o miesto učiteľa náboženskej výchovy, duchovného správcu v cirkevných školách, strediskách
Evanjelickej diakonie, v ozbrojených zložkách, v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb.
Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(3-ročný bakalársky študijný program v dennej forme a 4-ročný baka
lársky študijný program externej forme)
Absolvent môže prevziať zodpovednosť za vedenie strediska zborovej
diakonie s úlohami ambulantnej či opatrovateľskej služby. V rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých rokoch
praxe aj na vedenie zariadení starostlivosti o deti, starších spoluobčanov
a ľudí s postihnutiami, ktoré sú zriadené cirkvami alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb.
Môže pôsobiť ako vychovávateľ či animátor voľného času.
Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(2-ročný magisterský študijný program v dennej forme a 3-ročný ma
gisterský študijný program externej forme)
Absolvent sa môže po získaní praktických skúseností uplatniť ako riadiaci pracovník v oblasti služieb sociálnej pomoci, v zariadeniach sociálnej
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pomoci štátnych i neštátnych, cirkevných subjektov či ako pracovník v orgánoch štátnej správy a samosprávy.
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s:
• učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry
• učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
• učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
• učiteľstvom histórie
• učiteľstvom pedagogiky
(3–ročné denné bakalárske štúdium s možnosťou pokračovať v ma
gisterskom stupni)
Absolvent sa môže uplatniť ako pomocný učiteľ – katechéta predovšetkým v cirkevno-zborovom vyučovaní, ako vychovávateľ a animátor voľného
času.
(2-ročné denné magisterské štúdium nadväzujúce na 3-ročné baka
lárske štúdium)
Absolvent je spôsobilý vyučovať predmety zvolenej aprobácie na zá
kladných a stredných školách (štátnych, cirkevných i súkromných), pôsobiť ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy
a vzdelávania. V štruktúrach cirkvi sa môže uplatniť v cirkevnom školstve
predovšetkým ako učiteľ náboženskej výchovy, pracovník v metodicko-pedagogických centrách, v misijných spoločnostiach či v iných organizáciách
kresťanských cirkví.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky nájdete aktu
álne študijné programy otvárané v akademickom roku 2016/2017 na
webstránke fakulty.
Ubytovanie a stravovanie
Fakulta ponúka svojim študentom ubytovanie v príjemnom a tichom
prostredí Teologického domova ECAV pri EBF UK, ktorý je súčasťou
areálu fakulty. Študenti bez toho, aby museli vyjsť z budovy, môžu prejsť
zo svojich izieb na prednášky.
Jednotlivé izby sú moderne zariadené, s vlastným sociálnym zariadením a wifi pripojením na internet. Študenti môžu využívať plne vybavené
kuchynky, spoločenskú miestnosť (klubovňu), ako i malú posilňovňu.
Stravovanie študentov je možné v jedálni fakulty, rovnako i bezproblémové parkovanie na vlastnom parkovisku. Ubytovacie zariadenie sa
nachádza 10 minút cesty verejnou dopravou od centra mesta.

Termín podania prihlášky na I. stupeň dennej formy štúdia: 31. marec 2016
Termín podania prihlášky na I. stupeň externej formy štúdia: 31. júl 2016
Termín podania prihlášky na II. stupeň dennej formy štúdia: 31. máj 2016
Termín podania prihlášky na II. stupeň externej formy štúdia: 30. jún 2016
Poplatok za prijímacie konanie:
40 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta managementu UK
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave bola založená v roku 1991 a bola prvou fakultou, ktorá sa špecializo
vala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Poslaním fakulty je pripravovať kvalitných a kon
kurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho
typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva
svojou vlastnou vedeckovýskumnou činnosťou.
Úspechy, ktoré fakulta hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí
a schopností jej absolventom nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou zaznamenáva, vychádzajú zo snahy uplatňovať nové
a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na
rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov
a absolventov. V rámci študijného odboru manažment sa kladie dôraz
na analyticko-syntetické techniky, komunikačné schopnosti a zručnosti
a nové trendy v teórii a praxi manažmentu.
Vedomosti orientované na súčasnú prax sú zabezpečované aj intenzívnym zapájaním hosťujúcich prednášateľov z praxe do výučbového
procesu.
Fakulta má široko rozvinutú sieť partnerov z praxe a získala mnoho
významných medzinárodných ocenení. Spomedzi všetkých možno poukázať hlavne na opakovane získané ocenenie Excellent Business School
ako najlepšej fakulty na Slovensku v rámci fakúlt s ekonomickou a manažérskou orientáciou od nezávislej International Scientific Committe
Eduniversal. European Student Barometer je najväčším študentským
prieskumom realizovaným v Európe. Fakulta získala v rámci neho od svojich študentov podľa väčšiny kritérií najlepšie hodnotenie spomedzi fakúlt
na Slovensku a nadpriemerné hodnotenie aj z európskeho pohľadu.
Až 80 % denných študentov sa dostane aspoň na jeden semester na
zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo stáž v zahraničí v rámci
programu Erasmus+, ktoré významne prispievajú k rozvoju vedomostí,
schopností a celkovému formovaniu osobnosti absolventa.
Študenti fakulty sa zapájajú do aktivít organizácie AIESEC, najväčšej
medzinárodnej študentmi riadenej organizácie na svete.

Na fakulte pôsobí aj Poradenské a Rozvojové Centrum, ktoré umožňuje študentom využiť a rozvíjať ich potenciál v praxi, a to prostredníctvom integrácie ich znalostí a inovatívnych myšlienok pri riešení konkrétnych problémov podnikateľov.
Absolventi fakulty sú významnými partnermi a podporovateľmi fakulty.
Organizácia Nexteria ponúka študentom vzdelávací program Nexteria
Leadership Academy, stretnutia s top manažérmi, ako aj jedinečné podujatie Noc šancí – Night of Chances.

Vyberte si zo študijnej ponuky
Bakalárske študijné programy:
• manažment, denná a externá forma
• medzinárodný manažment, denná forma (francúzsky
program, nemecký program)
Magisterské študijné programy:
• manažment, denná a externá forma
• medzinárodný manažment, denná forma
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky nájde
te aktuálne študijné programy otvárané v akademickom roku
2016/2017 na webstránke fakulty.

kty
onta
k
é
t
ži
ba.sk e:
Dôle
.uni

.fm
leni 5,
www né odde
7 46
ij
Štud 2 50 11 89
4
1
+ 42 -466, ,
s
6
.
6
a
b k
-4
.uni
m
f
@
so

23

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
10. 12. 2015
od 14.00

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia:
31. 3. 2016
Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia:
31. 3. 2016
Poplatok za prijímacie konanie: 45 eur

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Vyberte si štúdium
Bakalársky stupeň štúdia
Aplikovaná ekonómia
Absolvent bude mať poznatky z mikroekonomickej
a makroekonomickej teórie, bankovníctva, finančných trhov, optimalizačných metód, matematického modelovania ekonomických procesov,
štatistických metód a ekonometrie. Bude ovládať informačno-komunikačné technológie. To mu umožní vykonávať funkcie zamerané na analytickú prácu a prípravu kvantifikovaných podkladov pre rozhodovanie na
podnikovej úrovni, na vyšších článkoch ekonomického riadenia, v medzinárodných organizáciách aj v štátnej správe.
Európske štúdiá
Absolvent má prehľad v oblasti politickej vedy, európskeho práva,
sociológie a medzinárodných vzťahov. Znalosť politických a spoločenských procesov v kontexte EÚ i mimo nej dokáže uplatniť pri analýze
vnútornej a zahraničnej politiky. Základnou schopnosťou absolventa je
zber a spracovanie teoretických a empirických poznatkov v oblasti politologického skúmania procesov európskej integrácie. Je pripravený pôsobiť v rôznych sektoroch politiky a verejnej správy, v medzinárodných
vládnych a mimovládnych organizáciách či v médiách.
Sociálna a pracovná psychológia
Absolvent získa základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín. Získa vedomosti o podstate, priebehu a
možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií. V praxi môže pôsobiť ako
asistent psychológa; v rámci personálneho budovania, stabilizácie a
vzdelávania pracovníkov rôzneho pracovného zaradenia; manažovania
a zabezpečovania rozvoja; formovania podmienok práce.
Sociálna antropológia
Absolvent si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude
schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení sociálnych a kultúrnych
javov a problémov lokálnej komunity, bude schopný komunikovať s lokálnymi autoritami a štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami im prístupným jazykom, bude schopný samostatne si pripraviť a
viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický
výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení.
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Magisterský stupeň štúdia
Aplikovaná ekonómia
Absolvent nadobudne schopnosť tvorivo a samostatne konštruovať
a s pomocou informačno-komunikačných technológií aplikovať matematické modely mikroekonomických a makroekonomických procesov,
bankových operácií, finančných trhov a ekonomickej činnosti štátnych
orgánov. To mu umožní úspešne zastávať vyššie analytické a konzultačné, ako aj riadiace funkcie na podnikovej úrovni aj na vyšších stupňoch
ekonomického riadenia, v medzinárodných organizáciách, v orgánoch
Európskej únie aj v štátnej správe v SR.
Európske štúdiá
Absolvent získa teoreticko-metodologické základy politologického
prístupu k štúdiu politických a spoločenských procesov v kontexte európskej integrácie zahŕňajúc aspekty v oblasti politológie, sociológie a
ekonómie. Uplatniť sa môže v oblasti politickej vedy, medzinárodných
vzťahov, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych
dispozícií v ďalších oblastiach.
Sociálna a pracovná psychológia
Absolvent ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti
potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach
spoločenskej praxe a pri vedeckovýskumnej činnosti. Uplatnenie nájde
napr. v pozícii psychológa v organizácii, podniku alebo v personálnych,
poradenských, marketingových a výskumných agentúrach, ako analytik a projektant internej komunikácie aj komunikácie s verejnosťou, ako
poradca a konzultant pre personálnu politiku, alebo pracovník útvarov
rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách.
Sociálna antropológia
Absolvent bude odborníkom v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov. Súčasťou štúdia je individuálny prínos študentov k
rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny a zároveň dlhodobý
terénny výskum vo zvolenej komunite. Absolvent ovláda vedecké metódy antropologického výskumu, je schopný v plnej šírke riešiť škálu
sociálnych a kultúrnych problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre inštitúcie či školiť tímy pre sociálnu prácu v teréne
a poradenstvo.
Verejná politika
Absolvent bude ovládať teóriu i metodológiu verejnej politiky, analytické
metódy práce s agendou vládnych organizácií, dokáže riešiť samostatné
výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave rezortných, ako
aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne
úpravy, dokáže samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a komunikovať na verejných fórach pri presadzovaní politík v súlade
s európskymi štandardami, bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na
riešenie jednotlivých praktických politických problémov.
* Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky nájdete ak
tuálne študijné programy otvárané v akademickom roku 2016/2017
na webstránke fakulty.

Nevidí, nepočuje dobre,
a predsa bez problémov študuje
Ak máš zdravotné postihnutie, prípadne iné špecifické potreby,
a rozhoduješ sa, na ktorú vysokú školu sa prihlásiš, môžeme ťa uis
tiť, že Univerzita Komenského ťa rada privíta na niektorej zo svojich
fakúlt. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK
sídliace na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v bratislav
skej Mlynskej doline je tu práve pre teba a ponúka pomocnú ruku vo
všetkom dôležitom, čo budeš počas štúdia potrebovať.
„Ja som vždy chcela niečo dosiahnuť. Na základnej škole pre slabozrakých a nevidiacich mi ale mnohé veci nešli a vôbec by ste nepovedali, že skončím na vysokej škole,“ hovorí dnes už úspešná študentka filozofie Barbara Biháryová, ktorá je momentálne v poslednom ročníku štúdia
filozofie na Univerzite Komenského pred získaním titulu magisterka.
Prelomom v Barbarinom štúdiu bol druhý stupeň základnej školy,
kedy sa začala viac zaujímať o dejepis a zemepis. „Chcela som viac a
viac vedieť a nasávať poznatky. Už ma to bavilo vo väčšej miere a mala
som aj lepšie známky. Na gymnázium v Bratislave som sa dostala bez
prijímačiek, tam som však bola prvá nevidiaca na bežnom gymnáziu.
A v tom čase to nebolo prostredie, kde by som sa cítila dobre,“ konštatuje a dodáva „po prvom ročníku, aj vďaka získaniu sponzora, som
prestúpila na Gymnázium pre zrakovo postihnutých v Prahe, kde som
bola tiež pôvodne prijatá. Tam som získala veľa kamarátiek a kamarátov,
učitelia boli tiež výborní,“ spomína Barbara na stredoškolské časy.
V tom čase ešte videla na jedno oko, v 19-tich rokoch prestala vidieť
úplne a z dôvodu, že aj zle počula, sa rozhodla ostať v Bratislave. Podala
si prihlášku na štúdium filozofie, ktorú si vybrala, pretože ju bavila od
gymnaziálnych čias, a bola na ňu aj prijatá. Zapisuje si ale aj dosť kurzov
z katedier politológie a psychológie.
„Bála som sa, ako ma na univerzite prijmú učitelia, ako ma prijmú
spolužiaci. Bola som však milo prekvapená, niekedy sme zašli aj na
kávu, rozprávali sme sa na chodbe alebo išli spolu venčiť labradora Ritu.
Vďaka Rite zvládnem cestu do školy, zo školy, ale aj v rámci nej. „Vyučujúci na našej katedre sú úžasní,“ vyjadruje Barbara svoje skúsenosti zo
štúdia na Filozofickej fakulte UK.
„V prvom ročníku som bola stratená. Potom som si našla na internete
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK a som s nimi
stále v kontakte. Toto centrum je veľká opora pre študentov,“ konštatuje Barbara a pokračuje popisom, v čom vidí prínos centra. „Centrum
spracováva literatúru pre nevidiacich do prístupnej formy. Technológie
umožnia transformovať knihu do takého formátu, ktorý mi môj počítač
môže čítať. Som vďačná aj za komunikačný prístroj, vďaka ktorému môžem jasne počuť prednášky, resp. semináre. S ideou objednať tento
prístroj, aby som počula učiteľov na vyučovaní, prišla PaedDr. Elena
Mendelová z centra a univerzita ho kúpila.“
Podľa Barbary plní centrum aj zdanlivo jednoduché úlohy, keď vyučujúcim vysvetlí, že nie je potrebné sa obávať študentov so zdravot-

ným znevýhodnením. Takíto študenti potrebujú viac času, keďže majú
technické bariéry a potrebujú si veci dať naskenovať a ďalej spracovať
a až následne sa to môžu učiť. Potom si ich vyučujúci viac vážia, keďže
aj napriek bariéram dokážu štúdium zvládnuť a niekedy aj lepšie než
zdraví. Centrum tiež organizuje rôzne akcie. „Rozprávame sa, čo sme
zažili, na Mikuláša si dávame darčeky, pekné sú aj opekačky. Mali sme
i workshopy, ako sa môžu zamestnať ľudia so zdravotným postihnutým.
Tiež mi v centre výrazne pomáhajú so zápisom do akademického informačného systému. V neposlednom rade veľmi pomohla nová smernica,
podľa ktorej je potrebné evidovať sa na fakulte ako študent so špecifickými potrebami, čo umožňuje následne sa uchádzať o primerané úpravy
a podporné služby. Je to výhoda, lebo učitelia potom vedia, čo potrebujem,“ hodnotí Barbara význam centra pre ňu.
Baví ju sociálna a politická filozofia a ďalej by sa jej chcela profesionálne venovať na doktorandskom štúdiu. Predtým ju však čakajú záverečné štátnice, príprava a obhajoba práce na tému Liberálna demokra
cia a jej kritika, v ktorej uvažuje nad otázkou vzťahu moci a demokracie.
Vzhľadom na jej zdravotné znevýhodnenie sa občas musí popasovať
s orientáciou v prostredí, napr. keď sú rozkopané ulice. Veľmi často
jej však pomôžu dobrí ľudia získať správny smer, ktorý má už naučený. „Predtým, ako som nastúpila do prvého ročníka, som si nové trasy
trénovala, niekoľkokrát som absolvovala cestu od zastávky autobusu
do školy so psíkom Ritou a s rodičmi. Keď som už v budove univerzity, poviem ,Rita, zadný výťah,ʼ a ona ma tam odvedie. Stlačím tlačidlo
na výťahu daného poschodia a poviem číslo učebne a Rita ma tam
odvedie,“ hovorí Barbara o orientácii. „Najviac ma hnevá, keď ideme
z prednášky, počas ktorej psík Rita celý čas spí, ja som unavená a Rita
sa pritom tak šuchce, ako keby celý deň pracovala,“ konštatuje záverom
Barbara Biháryová.
Barbare držíme palce počas štúdia a všetkých vás, ktorí máte
zdravotné znevýhodnenie, povzbudzujeme k tomu, aby ste neváhali stať
sa súčasťou našej „UK rodiny“.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Tel.: +421 2 602 95 166, -515, -573
E-mail: info@cezap.sk
Web: http://cezap.sk
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Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
tvorí už 11 rokov neoddeliteľnú súčasť univerzity. Poskytuje široké port
fólio vzdelávacích programov vedúcich k zvyšovaniu kompetencií a zruč
ností so zameraním na profesijný a osobnostný rast.
Naším poslaním je vytvárať a poskytovať hodnotu v podobe odovzdá
vania vedomostí, skúseností a precvičovania zručností prostredníctvom
kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzde
lávania. Naše vzdelávacie programy zvyšujú dopyt zamestnávateľov po
našich absolventoch a taktiež ich profesijnú úroveň.
Portfólio vzdelávacích programov zastrešujeme prostredníctvom na
sledujúcich útvarov:

Útvar pre celoživotné vzdelávanie
Útvar pre celoživotné vzdelávanie sa prioritne zameriava na ponuku
vzdelávacích programov so zameraním na kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (KKKV) a ponuku študijných programov pre seniorov.
Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie poskytuje široko
zamerané vzdelávacie programy a semináre pre verejnosť, ale aj firmy. Najbližšie pripravujeme na jeseň vzdelávacie programy určené pre
mediátorov, ktoré môžu byť zaujímavé pre študentov právnickej fakulty.
V dvoch rôznych termínoch pripravujeme MEDIÁTOR – právne minimum
mediátora (1. modul) a taktiež Mediačná príprava, teória a riešenie
konfliktov, psychologické aspekty mediácie. Taktiež chystáme aj Je
senný mediačný workshop.
Okrem aktuálnych programov má CĎV UK v ponuke vzdelávacie programy, ktoré môžu byť zaujímavé nielen pre budúcich študentov UK. Študentom pripravujúcim sa na budúce povolanie by mohli pomôcť napríklad kurzy: Ako uspieť na pracovnom pohovore; Spoločenský protokol, biznis
protokol a základy diplomatického protokolu alebo Komunikačné zruč
nosti. Z iných oblastí ponúkame napríklad Efektívna marketingová komu
nikácia; Personálny manažment; Marketing na internete s dôrazom na
Google Analytics a mnohé iné.
V kontinuálnom vzdelávaní ponúkame akreditované vzdelávacie programy, ako sú:
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia; Riadenie školy
a školského zariadenia; Legislatívne riadenie škôl a školských zariade
ní; Rodinné právo a iné.
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Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu
Zameraním Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu je predovšetkým ponuka jazykových vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a cudzincov, ako aj odborná príprava zahraničných študentov a cudzincov
na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike.
Súčasťou útvaru je aj časť Cudzie jazyky, ktorá ponúka vzdelávacie
programy pre zdokonalenie jazykových kompetencií v jazyku anglickom,
nemeckom a francúzskom na úrovni všeobecného a odborného jazyka.
Najpopulárnejšie sú intenzívne vzdelávacie programy angličtiny a nemčiny
zamerané na všeobecný jazyk a biznis jazyk. Štvormesačná príprava týchto programov prispela k úspešnému zloženiu Cambridgeských certifikátov
u nejedného študenta. Okrem nich má CĎV UK v ponuke ranné alebo
večerné programy angličtiny a takisto pre študentov zaujímavé Prezentácia
v anglickom jazyku; Angličtina pre manažérov; Akademická komuniká
cia a písanie v anglickom jazyku, Obchodné rokovanie v anglickom ja
zyku alebo Príprava na Cambridgeskú skúšku FCE a CAE.

Študijné a kongresové stredisko
v Modre-Harmónii
Súčasťou Centra ďalšieho vzdelávania UK je Študijné a kongresové
stredisko v Modre-Harmónii, ktoré sa nachádza v malebnom a tichom prostredí na úpätí Malých Karpát.
Stredisko ponúka ubytovacie, stravovacie služby a priestory vhodné
predovšetkým na organizáciu pracovných stretnutí a porád, školení, tréningových programov i športových sústredení.
CĎV UK poskytuje jedinečné vzdelávacie programy nielen pre študentov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré nadštandardne dopĺňajú vedomosti z oblasti ich záujmu.

Botanická záhrada
Príjemné a pokojné prostredie Botanickej záhrady Univerzity Komenského poskytuje možnosť na relax a prechádzky pre študentov
i širšiu verejnosť.
Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom UK,
ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovnovzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Založená
bola v roku 1942 a odvtedy sa neustále rozvíjala a snažila sa nadobúdať viac charakter parku s cieľom slúžiť všetkým návštevníkom.
Dnes sa už Botanická záhrada UK môže pýšiť približne 4 000
druhmi rastlín na ploche cca 7 hektárov. Nájdete tu najmä kaktusy
(až 1 200 druhov), zaujímavosťou sú tiež tropické a subtropické
skleníkové rastliny, sukulenty, skalničky, letničky a trvalky. Každoročne máte možnosť prezrieť si aj 150 druhov ruží a 284 druhov
drevín.
Botanická záhrada UK Bratislava je otvorená od 1. apríla do 31.
októbra denne od 9.00 do 18.00 hod., pričom študenti môžu na
vstup využiť 50 % zľavu.

Psychologická poradňa
pre vysokoškolákov na UK

Každý študent je raz za čas konfrontovaný s nejakým problémom či už v oblasti štúdia alebo osobného života. Ak máš však pocit, že ho nevieš vyriešiť sám, máš možnosť využiť psychologické
služby odborníkov v Psychologickej poradni pre vysokoškolákov,
ktorá sa na Univerzite Komenského zrodila už v roku 1968.
Okrem individuálnej terapie poskytuje Psychologická poradňa
pre vysokoškolákov aj skupinové a párové poradenstvo. Medzi
členov odborného tímu patria kvalitní psychológovia, ktorí absolvovali sociálno-psychologické, poradenské a psychoterapeutické
výcviky, ako i kurzy efektívnej komunikácie, riešenia konfliktov,
autogénneho tréningu a hypnózy, logoterapie a ďalšie. Klienti –
študenti sem prichádzajú dobrovoľne, pričom poradenský vzťah
medzi klientom a psychológom sa vytvára a udržiava na základe
otvorenosti, dôvery a úplnej diskrétnosti. Študenti tu majú možnosť
naučiť sa lepšie spoznať samého seba a porozumieť vlastnému
správaniu, skvalitniť si medziľudské vzťahy a, samozrejme, vyriešiť
konkrétny problém za pomoci psychológa. Za posledné obdobie
sa v poradni riešili najmä vzťahové a študijné problémy, no časť
klientov sa príde poradiť i v ostatných oblastiach života.
Väčšinou sa klienti objednávajú prostredníctvom emailu, avšak
prihlásiť sa dá i osobne a telefonicky. Návšteva poradne je bezplatná. Objednať sa je možné v pracovné dni od 9.00 do 14.00 h.
Viac informácií nájdete na: www.uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna.

Univerzitné
pastoračné centrum
Na vnútorné stíšenie sa po náročnom študentskom dni, ale i na aktívne a kvalitné využitie voľného času slúži Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe), ktoré predstavuje duchovné
centrum Univerzity Komenského. Situované je priamo v internáte Ľ.
Štúra.
Hlavným cieľom UPeCe je pomáhať a asistovať študentom v snahe
žiť plnohodnotný život, a i keď ako pastoračné centrum je zamerané v prvom rade na vývoj osobnosti po duchovnej stránke, ponúka
možnosť športového a kultúrneho vyžitia. Z pravidelných aktivít treba
spomenúť najmä tanečné kurzy, trojdňovú adoráciu, športové akcie,
ale i predmanželskú prípravu. O tom, že si tu každý príde na svoje,
svedčí široká ponuka centra.
Duchovnú oblasť pokrývajú sv. omše, sviatosť zmierenia, duchovné
poradenstvo, katechézy či prednášky s duchovnou tematikou. Zároveň si tu môžete zahrať spoločenské hry, ping-pong, kalčeto alebo
jednoducho posedieť s priateľmi v libresse. UPeCe organizuje tiež
koncerty, stretnutia s osobnosťami, besedy, diskusie, záujmové kurzy, diskotéky a mnohé iné. V prípade záujmu o rozšírenie si obzoru
a získavania nových poznatkov je k dispozícií aj knižnica a možnosť
zúčastnenia sa na odborných prednáškach.
UPeCe je otvorené vždy od 13.00 h do polnoci, v nedeľu je to už
po rannej sv. omši.
Viac informácií nájdete na: www.upc.uniba.sk.
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UBY TOVANIE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA –
MLYNY
Ubytovanie: Na Mlynoch sa môže ubytovať celkovo viac ako 6000
študentiek a študentov v 3-, 2-, a 1-lôžkových izbách. Časť je v komplexe, ktorý je príkladom, ako by mal vyzerať moderný campus s celosvetovými parametrami a ďalšie sa budú rekonštruovať do tejto podoby. (Väčšina izieb je s internetom.)
Lokalizácia: Prostredníctvom MHD je veľmi dobré spojenie do centra
(10 min.) a na fakulty UK. Obchodné centrum je vzdialené 5 min. pešo.

VYSOKOŠKOLSKÝ INTERNÁT DRUŽBA
Ubytovanie: Internát poskytuje ubytovanie celkovo 2450 študentom
v 2- a 3-lôžkových izbách (bunkový systém, pripojenie na internet).
Lokalizácia: S dobrou dostupnosťou prostredníctvom MHD k fakultám UK a do centra mesta. Obchody s potravinami, pošta a banky sú
len dve zástavky od internátu.
Štúdium: Vyhradené sú 2 študovne.
Duchovný život: Študenti majú k dispozícii kaplnku.

Služby: V areáli sú k dispozícii kopírovacie služby, papierníctvo, kaderníctvo, solárium, práčovne, wi-fi internet a pracovné agentúry.

Zdravie: Ambulancia dorastového lekára, stomatologická ambulancia.

Relax: V študentskom mestečku je možné navštíviť množstvo barov,
krčmičiek a diskoték či už priamo v areáli internátov alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Nákupné centrum sa nachádza v blízkosti. Pribudli sochy, stojany na bicykle a možnosti na ich uskladnenie.

Šport: Športový areál – basketbalové ihrisko, ihrisko plážového volejbalu, tenisové kurty, v blízkosti internátu sú vhodné trasy na beh popri
ramene rieky Dunaj.

Duchovný život: Univerzitné pastoračné centrum - ponúka aktivity
pre mládež. Slúžia sa tu rímskokatolícke sv. omše, gréckokatolícke
liturgie a evanjelické služby božie. Organizuje podujatia pre každého
študenta bez ohľadu na náboženstvo.

Ekológia: Separujeme odpad: papier, sklo, plasty.

Služby: Samoobslužné práčky, možnosť tlače a kopírovania študijných materiálov, predaj kancelárskych potrieb.

Zdravie: Praktická lekárka, stomatologička, gynekológ, psychológ.
V blízkosti je poliklinika.
Ekológia: Na zber zmesového komunálneho odpadu využívame lisovacie kontajnery - na mieste, kde predtým stálo napr. 20 ks 1100
litrových kontajnerov teraz stojí 1 veľký lisovací kontajner. Je uskutočňovaný aj zber separovaného odpadu.

LAFRANCONI

ŠTUDENTSKÝ DOMOV PRI KŇAZSKOM
SEMINÁRI SV. CYRILA A METODA V BRATISLAVE
Ubytovanie: Poskytuje ubytovanie pre 40 študentov v 1 – 5-lôžkových izbách. Na izbách je dostupné pripojenie na internet. Počas leta
by mala prebehnúť výmena okien.
Lokalizácia: Keďže sa nachádza v centre mesta, je tu výborná dostupnosť ku všetkým inštitúciám.
Duchovný život: Seminár má novú kaplnku, ktorá nahradí dve predchádzajúce kaplnky.
Šport: Fyzickú kondíciu je možné zlepšovať v stolnotenisovej miestnosti, posilňovni a v blízkosti sa nachádzajú i cyklotrasy a bežecké
trate popri nábreží Dunaja. Dajú sa využívať i prenajaté hokejbalové
a futbalové ihriská.
Relax: K dispozícii sú dve spoločenské miestnosti, knižnica a čitáreň.
Zdravie: Všeobecný lekár a zubár.
Ekológia: Separujeme odpad.
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Ubytovanie: Ubytovacie zariadenie Fakulty telesnej výchovy a športu
UK poskytuje ubytovanie 185 študentom v 2- a 3-lôžkových izbách,
ktoré sú vybavené základným zariadením. V každej izbe je chladnička, plastové okno so sieťkou proti hmyzu a káblové pripojenie na internet. Sociálne zariadenia sú spoločné na chodbe. Všetky sprchy
a toalety sú zrekonštruované.
Lokalizácia: Študentský domov Lafranconi je situovaný priamo v budove FTVŠ UK v peknom prostredí na brehu Dunaja pri moste Lafranconi, odkiaľ cesta MHD do centra mesta trvá 5 minút. V blízkosti ŠD
sa nachádza reštaurácia, potraviny a v komplexe River Park ďalšie
služby (pošta, banka, športové obchody, reštaurácie).

TEOLOGICKÝ DOMOV
EVANJELICKEJ CIRKVI A. V.
Ubytovanie: Internát, ktorý je súčasťou Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK, poskytuje ubytovanie v novej štvorpodlažnej budove celkovo 96 študentom v 1-, 2- a 3-lôžkových izbách. Každá izba má
samostatné alebo spojené (bunkový systém) sociálne zariadenie
(sprchový kút, WC), pripojenie na internet a pripojenie na TV. Na každom podlaží je zariadená čajová kuchynka a v priestoroch internátu
sa nachádza aj spoločenská miestnosť s TV a klavírom.
Lokalizácia: Sídli na hradnom kopci v Bratislave s dobrou dostupnosťou MHD do centra mesta.
Duchovný život: V priebehu akademického roka sa slúžia bohoslužby v aule fakulty.
Šport: Nadbytočné kalórie spálite a zrelaxujete vo fitness.

VYSOKOŠKOLSKÝ INTERNÁT V MARTINE
Ubytovanie: Internát slúži Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a ubytovanie poskytuje 939 študentom buď v 2-lôžkových a
3-lôžkových bunkách, alebo na samostatných izbách (vždy s chladničkou). Izby sú vybavené internetovou prípojkou. Novovybudovaná knižnica s modernou študovňou je v tesnej blízkosti internátu.
Pribudlo poschodie zrekonštruovaných buniek a zrekonštruované
tri kuchynky.
Relax: Neďaleko internátu sa nachádzajú nákupné centrá TULIP
a CAMPO DI MARTIN, diskotéka, kiná, divadlo, múzeá a pod.
Priamo v areáli internátu môžu študenti bezplatne využívať posilňovňu
- osobitne pre mužov a pre ženy, stolnotenisovú miestnosť, športový
areál s bežeckou dráhou, futbalovým ihriskom a tenisovými kurtmi.
V blízkosti je krytá mestská plaváreň.

Štúdium: K dispozícii sú knižnica a učebne. V celej budove fakulty
a internátu je dostupná wifi sieť.

Duchovný život: V objekte sa nachádza vysvätená kaplnka a náboženské obrady pre rímskokatolícke vierovyznanie sa slúžia v prednáškovej miestnosti auly na ulici L. Novomeského.

Ekológia: Separujeme odpad.

Ekológia: Internát umožňuje separovanie odpadu.

ŠTUDENTSKÝ DOMOV
PRI KŇAZSKOM SEMINÁRI
SV. GORAZDA V NITRE
ŠTUDENTSKÝ DOMOV
PRI KŇAZSKOM SEMINÁRI
SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO V BADÍNE
Ubytovanie: Kapacita ubytovania je 50 osôb (len pre mužov) v 2a 3-posteľových izbách.
Lokalizácia: Dobrá dostupnosť do Banskej Bystrice a do Zvolena.
Duchovný život: V seminárnej kaplnke sa konajú denné bohoslužby.
V blízkej Banskej Bystrici sa nachádza Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moyzesa a Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene.
Šport: Študenti môžu využiť telocvičňu, posilňovňu, dve vonkajšie ihriská. Odporúčame cyklotrasu Banská Bystrica (Radvaň) – Hronsek
– Sliač – Zvolen (Podborová).
Štúdium: V objekte sa nachádza seminárna knižnica. V zariadení sa
dodržuje nočný pokoj, čo ocenia najmä študijné typy.
Relax: Ubytovaní môžu využiť wifi sieť, televíznu miestnosť v seminári,
vychádzky do blízkej prírody (Badínsky prales).
Zdravie: Zdravotné stredisko v obci Badín (všeobecný lekár, zubný
lekár), nemocnica a zdravotné strediská v Banskej Bystrici.

Ubytovanie: Seminaristi majú k dispozícii 130 miest v 3-lôžkových
izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Internát je určený pre kandidátov
kňazstva. Izby majú možnosť pripojenia na internet prostredníctvom
wifi siete.
Lokalizácia: Kňazský seminár sa nachádza v historickom centre
mesta Nitra, len niekoľko minút od Nitrianskeho hradu či Divadla Andreja Bagara. Občiansku vybavenosť (pošta, nákupné centrá, banky,
reštaurácie) ponúka blízke centrum mesta.
Duchovný život: V areáli sa nachádza kaplnka, v susedstve seminára Pastoračné centrum pre študentov nitrianskych univerzít.
Šport: Na kolektívne športy je možné využiť malú telocvičňu s fitness
s vybavením, zároveň sú pre študentov dostupné aj niektoré športoviská v kooperácii s inými školami. V blízkosti (5 min.) je dostupná
plaváreň, kúpalisko a rozľahlý park, ktorý slúži aj ako prírodný športový areál.
Relax: K dispozícii je aj počítačová a televízna miestnosť, knižnica.
Zdravie: Všeobecný lekár a zubár.
Ekológia: Odpadové hospodárstvo sa riadi separovaným zberom.

Ekológia: Separovaný zber papiera, skla a plastov.
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Ako chutí študentský život obed?
Kam na obed či na večeru? Ako študenti Univerzity Komenského určite hladní nezostanete. Stravovať sa môžete
na fakulte, ale aj na internátoch. A to za zvýhodnené ceny, keďže na stravovanie vám prispieva štát a dokonca aj
univerzita.

Fakulty ponúkajú stravovanie v jedálni;
v prípade, že ju nemajú, disponujú bufetom. Niektoré fakulty majú oboje. Spravidla
si môžete vybrať z troch až piatich druhov
jedál a polievky. Je takmer pravidlom, že
v ponuke nájdete aspoň jedno vegetariánske jedlo.
Dobre sa najete aj na internátoch. Vo
Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny
fungujú dve stravovacie prevádzky – Eat &
Meet a Venza. Denne si môžete vybrať z 3
– 4 polievok, minimálne 17 hlavných jedál,
príloh, šalátov či dezertov. Najete sa tu aj
ráno či cez víkend. Okrem toho sa v areáli
študentského mestečka nachádza množstvo fastfoodov či reštaurácií.
Jedáleň na internáte Družba ponúka
štyri druhy jedál, ale občerstviť sa môžete
i v celodennom bufete.
Študenti Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK bývajúci v Teologickom domove
sa stravujú vo fakultnej jedálni.
Budúci kňazi ubytovaní v študentskom
domove v Bratislave, Nitre či Badíne majú
stravu zabezpečenú vo fakultnej jedálni,
prípadne v jedálni v študentskom domove.
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Fakulta
Lekárska fakulta UK

Jedáleň

Počet druhov jedál

áno

4 – 5 (aj vegetariánske)

Bufet

Právnická fakulta UK

áno

3 – 4 (aj vegetariánske)

Filozofická fakulta UK

áno

4–5

áno

Prírodovedecká fakulta UK

áno

8 (aj vegetariánske)

áno

Pedagogická fakulta UK

áno

Farmaceutická fakulta UK

áno

3 (aj vegetariánske)

áno

Fakulta telesnej výchovy a športu
UK

áno

4 – 5 (aj vegetariánske)

áno

Jesseniova lekárska
fakulta UK

áno

5 (aj vegetariánske)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

áno

4 (aj vegetariánske)

Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK

áno

3 (aj vegetariánske)

Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK

áno

2

Fakulta managementu UK

jedáleň
FaF UK

Fakulta sociálnych a ekonomic
kých vied UK

áno

áno

A čo tak golf?

Zaplávajte si

Ak chcete trénovať golf, využite indoorové centrum na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Slúži počas nepriaznivých vonkajších
podmienok na hranie tohto športu od novembra do apríla.
Golfové akademické centrum (GAC) je zariadením, kde sa vyučujú povinné a voliteľné predmety v rámci študijných programov FTVŠ
UK. Centrum však môže využívať aj verejnosť.
Vstupy pre verejnosť:
Pondelok: 13.00 – 21.00 h
Utorok: 13.00 – 16.00 h, 20.00 – 21.00 h
Streda: 13.00 – 21.00 h
Štvrtok: 13.00 – 16.00 h, 20.00 – 21.00 h
Piatok: 13.00 – 21.00 h
Sobota: 09.00 – 17.00 h
Nedeľa: 09.00 – 17.00 h
Cenník pre verejnosť:
•
simulátor: 1 hodina – 13 €
•
odpalisko: 1 hodina – 7 €
Študenti FTVŠ UK môžu v GAC využiť 50 % zľavu, študenti
ostatných fakúlt majú 40 % zľavu, ostatní študenti získajú 30 %
zľavu s preukazom ISIC.

Plávanie je jedným z najprirodzenejších a najzdravších športov.
Rovnomerne zaťažuje telo a hodí sa prakticky pre každého. Ak ste
fanúšikom tejto aktivity, vaše kroky by opäť mali smerovať na Fakultu
telesnej výchovy a športu UK.
Plaváreň a saunu využívajú najviac študenti FTVŠ, ale aj iných fakúlt na výučbu. Sú však otvorené vo večerných hodinách aj pre verejnosť. Sauna je bonusom k vašej regenerácii.
www.fsport.uniba.sk

Kontakt: gac@fsport.uniba.sk

Zašportujte si s UK
Ak radi športujete, určite vás poteší, že na Univerzite Komenského sa vám ponúka hneď viacero možností.
Vyskúšajte po škole posilňovňu, golf či splav.

Raftovanie na Dunaji
Kanoistika a rafting majú tiež miesto na Univerzite Komenského. V roku 2010
vybudovala univerzita novú Lodenicu UK na rozvoj a podporu týchto vodných
športov. V jej priestoroch je uložených vyše 200 lodí pre športové kluby Lekárskej fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a klubov Slovenskej technickej univerzity.
Mimochodom, v areáli Lodenice UK má svoje plavidlo uložené aj Jana Dukátová, štvornásobná majsterka Európy vo svetovom pohári a historicky prvá majsterka sveta v kategórii kanoe ženy.

Aerobik či posilňovňa

Ste milovníkmi posilňovania? Namierte si to do Fitgymu na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Otvorený je počas akademického roka od
septembra do júna.
Prioritne je určená študentom a zamestnancom FTVŠ UK, ale využívajú ju aj študenti iných fakúlt či verejnosť. Fakulta ponúka aj samostatné
pohybové štúdio, ktoré je otvorené podľa aktuálneho rozvrhu aerobikov.
Či už ste študent FTVŠ UK alebo inej fakulty UK, permanentku si môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 20 € s platným preukazom ISIC.
Cenník posilňovne pre verejnosť:
1 vstup (60 minút) – 2 €
6 vstupov – 10 €
12 vstupov – 20 €
Kombinovaná permanentka na 20 vstupov – 33 €
Pohybové štúdio pre verejnosť
1 vstup (50 minút) – 2 €
6 vstupov – 10 €
12 vstupov – 20 €
Kombinovaná permanentka na 20 vstupov – 33 €
www.fsport.uniba.sk

Športovať sa dá aj na internátoch

Športové možnosti ponúkajú aj internáty na Mlynoch, Družba UK či internát v Martine. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK má až štyri
multifunkčné telocvične na futbal, basketbal, florbal, volejbal či iné športy. Park vedľa Štúraku je možné využiť na frisbee, lezenie po lanách či hádzanie pomalej lopty. Taktiež sa v areáli nachádza niekoľko posilňovní.
Ubytovaní na Družbe si obľúbili vonkajšie ihrisko na basketbal, futbal či florbal. Beach-volejbalové ihrisko je k dispozícii najmä v lete. Družba
nezabúda ani na milovníkov tenisu, pretože má k dispozícii až tri tenisové kurty. V interiéri nájdete miestnosť s dvomi pingpongovými stolmi.
Internát pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine má až päť tenisových kurtov a atletický štadión s oválom 400 m, ktorý sa využíva najmä na
futbal. Vnútri nájdete tiež dve oddelené posilňovne pre mužov a ženy.
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Erasmus+
Erasmus+ aj v akademickom roku 2014/2015
ponúkol Univerzite Komenského v Bratislave
(UK) zaujímavé možnosti pre viac ako 500 záujemcov o vycestovanie a takmer 380 hosťujúcich študentov. Program poskytuje granty pre
široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Podobne ako v predošlom akademickom roku
bol typickým „erasmákom“ približne 22-ročný
študent, ktorý v priemere strávil na hosťujúcej
univerzite viac ako 6 mesiacov a jeho približný
mesačný grant bol 370 €. Celková mobilita je určená pre viac ako štyri milióny záujemcov.

Čo program poskytuje a komu je
určený
V roku 2014 bol nahradený pôvodný program
LLP/Erasmus (prvým programom od roku 1998
s podobným obsahom bol Sokrates) v jeho základných bodoch: 1) program celoživotného vzdelávania, 2) program Mládež v akcii a 3) programy
medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy.
Erasmus+ dáva príležitosť študentom, žiakom
odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom
stráviť obdobie v zahraničí, a zlepšiť tak svoje
poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na
decentralizované a centralizované.
Decentralizované: sú riadené národnými
agentúrami v každej účastníckej krajine zoznamu.
Centralizované: sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor
a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA).
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aj naďalej prináša študentom
UK nové výhody

Program je mimoriadne dôležitý a progresívny
aj pre jeho mimoriadne spektrum otvorenosti pre všetky odvetvia v sektoroch vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu. Celková
suma pre dotácie je 14,7 miliardy €.

Vysokoškolský vzdelávací program
pre študentov:

• možnosť absolvovať študijný pobyt v zahraničí
v trvaní 3 – 12 mesiacov pre každý študijný
program – Bc., Mgr. a PhD., (v študijných
programoch, ktoré pozostávajú len z jedného
cyklu, napr. medicína, môžu byť študenti mobilní až 24 mesiacov)
• absolvovať celé magisterské štúdium v zahraničí

Mobilita študentov UK v predošlých
akademických rokoch
UK od akademického roku 1997/1998 vyslala už vyše 6000 študentov. Našu univerzitu
navštívilo zo zahraničia 2500 študentov. Študenti v poslednom akademickom roku 2014/2015
navštevovali v najväčšej miere Španielsko, Českú republiku, Portugalsko, Nemecko, Francúzsko. Vlani boli najviac mobilnými študenti z Fakulty managementu UK a Filozofickej fakulty UK.
V akademickom roku 2014/2015 boli uzavreté zmluvy pre Erasmus+ dokopy s 385 vysokoškolskými inštitúciami v 29 krajinách.

Benefity Erasmu+
Študenti, ktorí sa chystajú absolvovať celé
magisterské štúdium v zahraničí, môžu aj naďalej využívať systém záruk Európskeho investič-

ného fondu pre študentské pôžičky. Študentom
je v akademickom roku 2015/2016 odporúčané absolvovať 30 kreditov. UK má v rámci systému zliav zazmluvnené minimum 20 kreditov,
z ktorých aspoň 15 je nutné priniesť zo štúdia.
Záujem o Erasmus+ prevyšuje finančné možnosti pridelených grantov, a preto študenti UK
cestujú na štúdium po dobu 4 mesiacov. Granty
pre program sú rozdelené do jednotlivých sadzieb podľa troch skupín. Slovensko sa nachádza v tretej grantovej skupine.

Kam budú môcť študenti cestovať
v rámci programu?
V súčasnosti majú študenti možnosť vycestovať do 33 krajín Európy:
a) štáty EÚ – 28 krajín
b) nečlenské štáty EÚ – štáty EZVO (Nórsko,
Lichtenštajnsko, Island)
c) Turecko a Macedónsko
Úplnou novinkou je doplnenie partnerských
krajín, ktoré sú odlišné od vyššie uvedených
a delia sa do desiatich skupín:
• ENI Južné Stredomorie
• ENI Východné partnerstvo
• ENI Ruská federácia
• DCI Latinská Amerika
• DCI Ázia
• DCI Centrálna Ázia
• DCI Južná Afrika
• IPA Západný Balkán
• PI Industrializované krajiny Severnej Ameriky
• PI Industrializované krajiny Ázie

C´est Paris

Erasmus vás urobí bohatšími o skúsenosti, skvelé zážitky, nových
priateľov, spomienky, vedomosti i nové príležitosti. Ide o jedinečnú
príležitosť vychutnať si a zažiť na vlastnej koži atmosféru inej krajiny,
jej kultúru, zvyky, každodenný život. Navyše, zlepšíte si cudzí jazyk
a vyskúšate si aj život domáceho študenta.
Keďže som si chcela zdokonaliť najmä francúzsky jazyk a Francúzsko je môjmu srdcu veľmi blízke, rozhodla som sa pre Paríž
a Univerzitu Paris Descartes, Právnickú fakultu. Štúdium prebiehalo
podobne ako u nás, vo forme prednášok a seminárov. Veľkým plusom bolo, že
ako zahraniční študenti sme si mohli vybrať predmety z bakalárskeho aj z magisterského študijného programu a taktiež predmety vyučované profesormi
z rôznych zahraničných univerzít.
Na začiatku semestra sme sa mohli zúčastniť na ľubovoľných hodinách
a podľa toho si zostaviť rozvrh. Všetky predmety sme absolvovali s domácimi študentmi, čo bola skvelá príležitosť nadviazať kontakty, lepšie zapadnúť a tiež porovnať priebeh hodín na zahraničnej univerzite a na našej
alma mater. Zaujímavými predmetmi boli zdravotné právo, všeobecné
princípy medzinárodného súkromného práva či rodinné právo s profesorkou z Írska. Väčšinou boli profesori veľmi chápaví a nerobilo im
problém niektoré veci vysvetliť aj viackrát, prípadne spomaliť svoje parížske tempo. Na skúškach si dôkladne preverili naše vedomosti. Veľmi
ústretoví boli aj domáci študenti. K dispozícii sme tiež mali dve veľké knižnice.
Ale Erasmus nie je len o štúdiu, ale aj o spoznávaní krajiny. Počas semestra sme si víkendy
spríjemnili výletmi do blízkych regiónov, odmenou za skúšky bola dovolenka na Francúzskej riviére
a tiež v mestách Lyon a Dijon. Najviac času sme však venovali objavovaniu samotného Paríža.
Erasmus ponúka skvelé podmienky na vytváranie priateľstiev. Spoločné výlety, presedené dni
v škole, návšteva múzeí, výstav, divadiel, koncertov, sedenie na brehu Seiny či pikniky v parkoch...
Bez priateľov by nebol Erasmus takým zážitkom, akým je.
Lea Trnovszká, študovala na Právnickej fakulty UK

Nórsko – krajina plná zaujímavostí

Žili ste už niekde, kde bolo cez deň viditeľné
svetlo len tri hodiny? Ak nie, tak vám rada
priblížim obdobie jedného semestra v krajine,
kde príroda je prekrásna, ľudia chladní a životná
úroveň vysoká.
Na Erasmus som sa prihlásila, pretože si myslím, že je to dôležitá skúsenosť v životopise, ak
chcete nasledovať svoje sny. Erasmus vám neukáže iba iný prístup učenia, ale naučíte sa veľa
aj o sebe a možno aj o tom, čo naozaj chcete
v budúcnosti robiť.

Študovala som biomedicínsku fyziku/biofyziku na Univerzite v Trondheime v Nórsku. Je to
odbor, v ktorom nás zasväcujú do prírodovedeckého a medicínskeho poznania, a to fyziky,
matematiky, informatiky, medicíny, biológie a
chémie. Okrem svojich predmetov som si mohla vybrať z celej škály – od umenia, jazykov až
po inžinierske predmety. Doslova som si svoju
študentskú polievku mohla zamiešať, ako som
chcela, a na začiatku som mala čas si všetky
predmety vyskúšať.

Vybrala som si štyri predmety. Na biomedicínskych mikrometódach sme sa učili o zobrazovacích technikách od základných mikroskopov
až po optické pinzety. Vďaka medicíne pre študentov prírodných a technických vied som si zopakovala základy ľudského tela. Nanomedicína
– bioanalýza bola o najmodernejších a najaktuálnejších vedeckých výsledkoch a technike.
Pokročilá nemčina sa síce vyučovala v nórčine,
ale musím úprimne povedať, že som sa doučila
veľa. Okrem toho som spolupracovala v moderných laboratóriách na výskume pre diplomovú
prácu.
Niektorí profesori patria k obrovským vedeckým kapacitám a zároveň boli veľmi skromní.
Náročnosť učiva je podľa mňa na veľmi podobnej úrovni, ak nie nižšia. Štúdium nám uľahčoval
aj ich informačný systém, kam učitelia posielali
študijné materiály. Študenti si nepomáhali, všetci
sa učili výhradne sami so svojimi vlastnými poznámkami.
A čo som zažila osobne v Nórsku? Neskutočnú prírodu, výlety aj úlety, navštívila som
prekrásne Lofoty, čo mi pripadali ako naše Vysoké Tatry, ktoré vyrástli na mori. Ďalej kvalitné
jedlo – losos, samý losos! Myslím si, že som
si hlavne rozšírila kontakty o neskutočne dobrých ľudí z celého sveta.
Michaela Poliaková, študovala na Fakulte ma
tematiky, fyziky a informatiky UK
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Študentské organizácie a spolky
AIESEC
Poskytuje možnosť absolvovať zahraničnú pracovnú stáž v študovanom odbore manažment, financie, oblasť IT či marketing. Členovia organizujú program a poskytujú pomoc
prichádzajúcim členom zo zahraničia.
www.aiesec.sk

Bratislavský spolok medikov
Združenie študentov medicíny na LF UK rozvíja
kultúrno-spoločenský, športový a vedecký život
na fakulte. Členom sa môže stať každý študent LF
UK, vítaný je v priestoroch spolku každý študent!
www.bsm.sk/BSM_ONLINE

ELSA – The European Law
Students’ Association
Nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská
organizácia združuje takmer 38 000 študentov
a mladých právnikov v 42 krajinách Európy na
skoro 300 právnických fakultách. Je najväčšou
organizáciou študentov práva na svete.
www.ba.elsa.sk

Erasmus Student Network
Spestruje život viac ako 200 Erasmus študentom z celej Európy každý semester. Od roku
2008 sa táto sieť študentov a pomocníkov – tzv.
„buddies“ stala pevnou súčasťou UK.
www.esn.sk

Martinský klub medikov
Záujmové združenie študentov Jesseniovej
lekárskej fakulty UK zabezpečuje plnohodnotný
spoločenský život a duchovný rozvoj študentov,
čo je popri odbornom vzdelávaní nevyhnutným
predpokladom rozvoja osobnosti budúceho lekára.
www.mkmedic.eu

Nexteria
Pripravuje mladých ľudí, aby sa stali motormi pozitívnych zmien v biznise, politike či iných
kľúčových oblastiach spoločnosti. Prináša skú-
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senosti z praxe a vedie k osvojovaniu zručností
a líderstvu. Podporuje kritické myslenie, formovanie etických hodnôt a budovanie vzťahov založených na dôvere.
www.nexteria.sk

OZ Trojsten
Občianske združenie Trojsten tvorí tím vysokoškolákov organizujúcich korešpondenčné semináre pre motivovaných študentov základných
a stredných škôl. Väčšina z členov študuje na
FMFI UK.
www.trojsten.sk

Poradenské a rozvojové centrum
Poskytuje komplexné poradenstvo začínajúcim a existujúcim malým a stredným podnikateľom. PRC pôsobí na pôde Fakulty managementu
UK a má za sebou viac ako 200 klientov. Rozvíja
potenciál študentov a prepája ho zo skúsenosťami interných a externých expertov pôsobiacich
v rámci centra.

Rádio TLIS
Najstaršie študentské rádio s tridsaťročnou
históriou sa z internátu dostalo na internet a vďaka novodobým technológiám začalo vysielanie
streamovať.
www.tlis.sk

Slovenský spolok študentov
farmácie
Organizuje a spoluorganizuje prednášky, semináre či ŠVOČ. Podieľa sa na zabezpečovaní
odborných praxí a stáží pre členov spolku. Má
päť sekcií pre rozličné aktivity.
www.sssf.sk

Slovenský spolok študentov
medicíny
Zabezpečuje spoluprácu študentov medicíny na národnej i medzinárodnej úrovni, a tak
ovplyvňuje kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku aj v zahraničí. Toto ob-

čianske združenie spája štyri hlavné medické
spolky na Slovensku.
www.slomsa.sk

Slovenský spolok študentov
zubného lekárstva
Občianske združenie študentov zubného lekárstva na Slovensku má v súčasnosti viac ako
300 členov. Organizuje podujatia pre širokú
verejnosť, deti základných škôl či študentov vysokých škôl.
www.ssszl.sk

Spolok Jozefa Miloslava Hurbana
Vznikol v roku 1918. Odvtedy buduje spoločensko-duchovný rast študentov na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK. Organizuje zaujímavé
večery s rozmanitou tematikou, súťaže, grilovačky, športové turnaje alebo iné spoločenské akcie. Vydáva časopis Evanjelický teológ.

Študentská časť Akademického
senátu UK
Najvyšší zastupiteľský orgán študentov na
UK. Tvorí ho 26 volených študentov (dvaja za
každú fakultu). Zvolení študenti sa spolupodieľajú na dôležitých rozhodnutiach na univerzite
a organizujú zaujímavé podujatia pre ostatných
študentov ako Prvá univerzitná beánia, rôzne
diskusie, oslavy narodenín UK a mnoho iných.
www.facebook.com/studentska.cast.asuk

Študentský botanický klub Sladké
drievko
Klub organizuje prednášky z botaniky cestopisného charakteru odborníkov zo Slovenska a
zo zahraničia.

Študentský vývojový tím
Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, kde každoročne spracuje a zlepšuje
anketu kvality výučby. Táto skupina študentov vyvinula rozhranie FAJR, ktoré nahrádza základné
funkcie systému AiS2.
svt.fmph.uniba.sk

Získaj štipendium alebo si požičaj
Ubytovanie, doprava, skriptá, strava... Poplatky popri štúdiu sa môžu vyšplhať poriadne vysoko. Je niekoľko
možností, ako získať peniaze navyše.

Sociálne štipendium

Ak si študent v 1. alebo 2. stupni štúdia a tvoja rodina je v hmotnej núdzi, máš právny nárok na sociálne štipendium.
Treba splniť podmienky, ktoré určuje ministerstvo školstva. Výška štipendia sa v súčasnosti pohybuje od 10 do 275 eur
mesačne. Každoročne využíva tento typ podpory približne 10 % študentov UK.

Motivačné štipendium

K rozpočtu si môžeš prilepšiť aj za dobré známky. Podmienky určuje Štipendijný poriadok UK. Ak dosiahneš vynikajúci výsledok v štúdiu, vo výskume, v umeleckej či športovej činnosti, škola ti poskytne štipendium automaticky,
nemusíš oň žiadať. Výška motivačného štipendia je 500 eur pre denných študentov a 150 eur pre externých a vypláca
sa dvakrát za akademický rok. Výnimočne môže priznať motivačné štipendium za mimoriadne výsledky rektor.
Mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna
situácia alebo študentovi s ŤZP, môže dekan fakulty priznať mimoriadne jednorazové štipendium.
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Študentská pôžička

Ako študent vysokej školy môžeš požiadať o pôžičku Fond na podporu vzdelávania, ktorý prijíma žiadosti do 31.
októbra. Jeho výhodou je nízky úrok, aktuálne 2,07 % p. a. a splatiť ju môžeš do 10 rokov po skončení školy. Požičať
si môžeš od 500 do 2500 eur.
Študentské pôžičky okrem toho poskytujú aj rozličné komerčné banky.

Študuj i cestuj s ISICom
Keď pri zápise dostaneš preukaz študenta ISIC [čítaj: AJSIK], nedáš
ho z ruky, až kým neukončíš štúdium.

Služby na univerzite

Pomocou preukazu s bezkontaktným čipom si budeš napríklad online
objednávať skriptá z Akademickej knižnice UK. Taktiež sa bez neho nezaobídeš na internáte. Vďaka čipu si zabezpečíš vstup, parkovanie či platbu
v jedálni.
Veľmi rýchlo prídeš na to, že ako študent máš zľavu prakticky na všetko.
Nielenže vďaka štúdiu na vysokej škole máš zľavu na cestovanie v MHD,
karta ISIC zároveň slúži ako dopravná karta. Veľmi dobre poslúži aj na cestovanie po Slovensku autobusmi či vlakmi. Slovenskí dopravcovia poskytujú
študentom väčšinou 50 % zľavy.

Externé služby

S ISICom si môžeš uplatniť zľavy v mnohých obchodoch a u poskytovateľov služieb, napríklad v reťazcoch rýchleho občerstvenia, u mobilného
operátora, v predajniach kníh, oblečenia, kozmetiky, elektroniky, v kinách,
cestovných kanceláriách, poisťovniach a podobne.

Ako preukaz „spojazdniť“?

Za vydanie preukazu ISIC si zaplatíš 16,50 eur a za ročnú známku 5 eur.
Univerzita dopláca na každého študent ďalšie poplatky. Preukaz si nezabudni aktivovať na univerzitnom termináli.
Pre viac info klikni na www.uniba.sk/preukazy.

Informačné centrum UK je mladým, no bezpochyby nevyhnutným servisným pracoviskom Univerzity Komenského.
Slávnostne bolo otvorené dňa 6. mája 2014, v deň osláv 95. výročia vzniku UK, a počas prvého roka fungovania poradilo
už vo viac ako 3 000 prípadoch.
Hlavnou úlohou infocentra UK je poskytovanie základných informácií o fakultách a súčastiach UK a zároveň zabezpečuje predaj reprezentačných predmetov s logom UK. Momentálne máte možnosť zakúpiť si z 11 vkusných univerzitných
marketingových predmetov – od tričiek, polokošieľ, mikín až po USB kľúč, zápisník, šálku či dáždnik. K nákupu nad
20 eur vám pribalíme aj malý darček. Zároveň tu nájdete i bezplatný univerzitný časopis Naša univerzita a informačné
materiály (brožúrky, bulletiny, letáky) o Univerzite Komenského.
Infocentrum UK je určitým spojovníkom medzi Univerzitou Komenského a študentmi, uchádzačmi o štúdium či
pedagógmi. No často využíva jeho informačné a poradenské služby i širšia verejnosť. Otvorené je v pracovné dni od
10.00 do 16.00 hod. a je možné kontaktovať ho telefonicky, emailom alebo jednoducho prísť osobne. Ochotní pracovníci infocentra vám radi podajú pomocnú ruku, poradia a poskytnú informácie ihneď alebo nasmerujú priamo na
kompetentné oddelenie či zamestnanca UK.
Viac informácií nájdete na www.uniba.sk/infocentrum.
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Osemsmerovka
Univerzita Komenského: „(tajnička)“.

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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12: PRÍRODNÉ VEDY
11: INFORMATIKA
10: PEDAGOGIKA
9: EKONOMIKA, FILOZOFIA, MANAŽMENT
8: FARMÁCIA, MEDICÍNA, POŠTÁRKA, ŠLABIKÁR
7: MODELKA
6: CIRKEV, GITARA, KLOKOČ, KUČERA, SPONKY
5: BARCA, DVERE, FĽAŠA, OBCHOD, OSKÁR, PALÁC, PRÁVO, RABAT, SKALA,
SMOLA, ŠPORT, TKÁČI, VIKÁR
4: AULA, AUTO, BANE, DUŠA, HRAD, HROB, CHLAD, IHLA, KALA, KRAB, KROK, LEČO,
MISA, MÓDA, OĽKA, ORLY, PARK, RADA, ŠIJA, ŽABA
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Správne znenie osemsmerovky posielajte na
adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 15. 12.
2015 a vyhrajte hrnček s logom Univerzity
Komenského.

Univerzita
Komenského
na Facebooku
Milí študenti! Pripojte sa aj vy k viac
ako 11-tisíc priaznivcom Univerzity
Komenského na Facebooku: www.
facebook.com/Comenius.University.
Budete tak pravidelne informovaní
o významných udalostiach a novinkách na univerzite, fakultách i súčastiach UK. Prinášame správy o úspechoch vedcov, študentov, fotogalérie
z podujatí, ako aj súťaže o zaujímavé
ceny.

NUmim2015/01

Poďte s nami za prácou,
zážitkami a cestovaním do USA.

NUmim2015/01

USAWorkAndTravel
praca@studentagency.sk
www.studentagency.sk

Work & Travel
Prežite leto 2016 v USa
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