UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

„Sila pravdy je nepremožiteľná,
keď je vyzbrojená svetlom poznania.“

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou a najväčšou vysokou školou v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919
a nadväzuje na univerzitné tradície Academie Istropolitany, založenej v Bratislave v roku 1465 uhorským kráľom Matejom Korvínom.
Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v národnom systéme
vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným
centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.
Univerzita Komenského v Bratislave má 13 fakúlt, na ktorých ročne
študuje na všetkých stupňoch štúdia viac ako 25 000 študentov, z toho
21 000 v dennej forme štúdia. Štúdium na najstaršej slovenskej univerzite sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia – UK navštevuje takmer
2100 zahraničných študentov z vyše 70 krajín sveta. Univerzita Komenského každoročne prijíma do prvých ročníkov pregraduálneho štúdia
približne 7000 nových študentov, ktorí si podľa svojho záujmu môžu
vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.
Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou
inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných
oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Na univerzite pôsobí 26 špičkových vedeckých tímov (z 54 pôsobiacich na slovenských vysokých školách).
Univerzita Komenského sa pravidelne umiestňuje v celosvetových
rebríčkoch najlepších univerzít sveta.
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Web: www.fses.uniba.sk

Lekárska fakulta UK
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) je najstaršou z trinástich fakúlt UK. Svoju pôsobnosť začala 21. septembra
1919. Od začiatku svojej existencie bola uznávanou a vyhľadávanou
vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou s osobitým významom
pre rozvoj klinickej medicíny.
V súčasnosti LF UK poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia. V prvých troch
rokoch študent nadobudne znalosti prevažne z teoretických a predklinických disciplín. Neskoršie štúdium sa realizuje predovšetkým na
klinikách LF UK. Študent má možnosť vybrať si voliteľné predmety
z interdisciplinárne orientovaného programu. Po ukončení 6-ročného štúdia je absolventovi všeobecného lekárstva udelený titul MUDr.,
resp. absolventovi zubného lekárstva titul MDDr.
V treťom stupni štúdia fakulta zabezpečuje i doktorandské štúdium
zakončené udelením titulu PhD. LF UK má v súčasnosti akreditáciu
pre špecializačné štúdium v zdravotníckom povolaní lekár.
Lekárska fakulta UK sa každoročne teší veľkému záujmu zo strany zahraničných študentov, pre ktorých zabezpečuje vzdelávanie v anglickom jazyku v študijných odboroch všeobecné a zubné lekárstvo.
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Právnická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) začala svoju činnosť v októbri 1921. V súčasnosti predstavuje vrcholné
centrum právnych vied a právnického vzdelávania v štáte. Je najstaršou a najväčšou právnickou fakultou Slovenska.
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810 00 Bratislava 1
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Fakulta uskutočňuje vzdelávanie v študijnom odbore právo vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. V rámci týchto
programov ponúka viac ako 40 predmetov s cudzojazyčnou výučbou,
prevažne v angličtine. Taktiež ponúka prípravu a vykonanie skúšky
ILEC v rámci 2-ročného štúdia, pretože fakulta je interným certifikačným centrom University of Cambridge pre celú UK.
Od akademického roku 2017/2018 fakulta uviedla do života zásadnú reformu študijného odboru právo po vzore západných univerzít. Stále väčší dôraz sa kladie na praktickú orientáciu výučby či už prostredníctvom
právnych kliník, simulovaných súdnych sporov či študentskej právnej
poradne. Magisterský stupeň v odbore právo vyučovaný v angličtine je
novinkou na Slovensku.
Fakulta má v rámci Slovenska najširšiu spoluprácu so zahraničnými právnickými fakultami a cez program Erasmus vysiela niekoľko desiatok svojich študentov ročne do zahraničia. Pravidelne organizuje medzinárodné
vedecké konferencie, najvýznamnejšou z nich je Bratislavské právnické
fórum. Súčasťou fakulty je aj Diplomatická akadémia – Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika, ktorý v rámci celoživotného vzdelávania organizuje 2-ročné povysokoškolské štúdium vhodné pre záujemcov
orientovaných na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách,
v štátnej správe či v oblasti práva EÚ.

Filozofická fakulta UK
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) bola založená v roku 1921 a za obdobie svojej činnosti sa vyprofilovala na vrcholnú vzdelávaciu a vedeckú ustanovizeň celoslovenského významu, ktorá
pripravuje kvalifikovaných odborníkov v širokej škále odborov. Fakulta
realizuje humanitné, sociálnovedné, umenovedné, historické, pedagogické a filologické študijné programy, ako aj programy učiteľstva a prekladateľstva, a to na všetkých stupňoch VŠ štúdia vrátane doktorandského. Na
bakalárskom stupni štúdia fakulta ponúka ako novinku medziodborové
študijné programy.
Viaceré študijné programy, ktoré fakulta realizuje, najmä v oblasti
štúdia jazykov, sú v rámci Slovenskej republiky jedinečné, je možné
ich študovať iba na tejto fakulte. Od svojho vzniku fakulta vychovala
celý rad významných vedcov, literátov, učiteľov a verejných činiteľov,
ktorí výrazne obohatili našu kultúru.
Pedagogickí a vedeckí pracovníci fakulty participujú na riešení
značného počtu domácich i medzinárodných vedeckých grantov
a vydávajú vedecké monografie a odborné štúdie doma i v zahraničí.
FiF UK spolupracuje s univerzitami a vedeckými pracoviskami z krajín
štyroch svetadielov, najmä však s univerzitami z krajín Európskej únie.
Na fakulte pôsobí päť špičkových výskumných tímov z oblasti humanitných
a spoločenských vied, identifikovaných Akreditačnou komisiou, čo je
najviac zo všetkých podobne zameraných fakúlt na Slovensku. Táto
skutočnosť potvrdzuje ambíciu fakulty byť lídrom v spoločenských
a humanitných vedách.
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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. Počtom študentov a zamestnancov patrí medzi najväčšie fakulty UK a je
najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku. PriF UK je navyše
prvou fakultou na Slovensku, ktorej bakalársky študijný program chémia získal známku kvality Chemistry EUROBACHELOR®.
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Fakulta poskytuje štúdium v študijných odboroch biológia, chémia,
geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmentálny
manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov. V rámci nich ponúka 28 bakalárskych a 47 magisterských študijných programov vrátane učiteľských kombinácií. PriF UK odborne zastrešuje a garantuje
výskumné programy a projekty, ktorých výsledky sú uznávané v celo
európskom 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, výskume atď.

Pedagogická fakulta UK
Pedagogická fakulta UK patrí medzi najväčšie fakulty UK a je najstaršia a najväčšia z pedagogických fakúlt na Slovensku. Jej hlavným poslaním je pripravovať profesionálov pre pracovné pozície najmä v oblasti
školstva a sociálnych služieb a pomoci a tiež rozvíjať študijné programy,
vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských
vied. V ponuke študijných programov sú jednoodborové aj kombinované učiteľské programy učiteľstva akademických predmetov - pedagogiky, psychológie, jazykov, histórie, občianskej výchovy, hudobného a výtvarného umenia. Fakulta realizuje aj neučiteľské odbory: cudzie jazyky
a kultúry, špeciálna pedagogika, pedagogický asistent pre inkluzívne
vzdelávanie, liečebná pedagogika, sociálna práca, sociálna pedagogika a
vychovávateľstvo, psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím a na Slovensku jedinečná logopédia.
Fakulta má dôstojné personálne obsadenie v podobe garantov študijných programov, profesorov, docentov a ostatných pedagógov. Vzrastá
počet mladých profesorov a docentov. Kvalitu vzdelávania posilňujú
hosťujúci zahraniční profesori. Vytvárajú sa podmienky pre aktívne
zapájanie študentov do vedy a výskumu. Pedagogickí aj vedecko
výskumní pracovníci katedier a výskumných ústavov fakulty spolu so
svojimi študentmi pracujú na vedeckovýskumných domácich aj zahraničných projektoch. Všetky katedry majú zabezpečenú kvalifikovanú
pedagogickú či odbornú prax. Fakulta má vlastnú akademickú knižnicu, podporuje kultúrne aktivity študentov. Na fakulte sídli spevácky
zbor Comenius.
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Farmaceutická fakulta UK
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Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK)
bola založená v roku 1952 a ako jediná fakulta svojho druhu na Slovensku patrí k popredným európskym fakultám združeným v Európskej
asociácii farmaceutických fakúlt. Farmaceutické štúdium integruje poznatky prírodovedných, medicínskych i špecifických farmaceutických
vied. V dennej forme štúdia poskytuje dva študijné programy, a to
3-ročné bakalárske štúdium programu zdravotnícke a diagnostické
pomôcky a spojené magisterské štúdium programu farmácia. Okrem
povinných predmetov fakulta ponúka svojim študentom aj škálu povinne voliteľných a výberových predmetov, s ktorými si študent môže
dotvoriť a do istej miery usmerniť svoj odborný profil.
Fakulta je vyhľadávaným vzdelávacím zariadením aj zo strany zahraničných študentov, pre ktorých realizuje výučbu študijného programu
farmácia v anglickom jazyku. Medzi účelové zariadenia fakulty patria
dve lekárne, ktoré okrem základných funkcií verejných lekární poskytujú pacientom aj ďalšie služby (napr. meranie krvného tlaku, cukru
v krvi atď.).
FaF UK má úzke prepojenie s farmaceutickou praxou, spolupracuje
s poprednými inštitúciami, ústavmi i výrobnými firmami pôsobiacimi
v oblasti farmaceutického priemyslu. Okrem toho fakulta spolupracuje s ďalšími obdobne zameranými fakultami a vedeckými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
(FTVŠ UK) začala svoje pôsobenie v roku 1960. Je najstaršou vzdelávacou inštitúciou svojho druhu na Slovensku.
V súčasnosti zohráva dôležitú úlohu nielen v oblasti prípravy telovýchovných pedagógov, ale aj v tvorivom rozvoji vied o športe. FTVŠ
UK pripravuje študentov v týchto študijných programoch: trénerstvo,
kondičné trénerstvo a šport pre zdravie, všetko aj v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy. Okrem spomínaných programov fakulta
ponúka študijné programy učiteľstva telesnej výchovy v kombinácii
s druhým predmetom, ktorý možno študovať na iných príslušných fakultách UK (biológia, geografia, anglický, nemecký a slovenský jazyk,
história, náboženská výchova). Športový manažment nie je ponúkaný
ako učiteľský študijný program. Všetky študijné programy možno študovať v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia.
Kvalitu vzdelávania garantujú jednotlivé katedry v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi. Tým je zabezpečená kvalifikovaná príprava
nielen učiteľov telesnej výchovy, ale tiež príprava špecialistov pre jednotlivé druhy športov (trénerov v 34 športových špecializáciách, kondičných trénerov a športových manažérov).
Desiatky významných športových osobností, ktoré dosiahli popredné
umiestnenie na olympijských hrách, svetových, európskych alebo národných majstrovstvách, sú absolventmi FTVŠ UK. Folklórny súbor
Gymnik, ktorý je súčasťou fakulty od roku 1964, prezentuje slovenskú
ľudovú kultúru. Členstvo vo Vysokoškolskom športovom klube FTVŠ
UK je otvorené i širokej verejnosti.
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Jesseniova lekárska fakulta UK
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta a stala sa
integrálnou súčasťou Univerzity Komenského.
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Fakulta zabezpečuje všetky stupne vzdelávania a poskytuje možnosť
štúdia v študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo
a v nelekárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná
asistencia a verejné zdravotníctvo. JLF UK bola vôbec prvou lekárskou
fakultou na Slovensku, ktorá v akademickom roku 1991/1992 otvorila
štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku.
JLF UK zastáva popredné miesto v oblasti pregraduálneho medicínskeho vzdelávania doma i vo svete. Má k dispozícii špičkové pracoviská nielen v základných a predklinických disciplínach, ale aj v klinických výučbových bázach v Univerzitnej nemocnici Martin. V roku
2015 otvorila nové centrum pre biomedicínsky výskum – BioMed,
ktoré vďaka unikátnemu prístrojovému vybaveniu a personálnej garancii vytvára jedinečné predpoklady pre zapájanie fakulty do medzinárodného výskumu. Fakulta dlhodobo dosahuje výborné výsledky vo
vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách.
JLF UK si už niekoľko rokov udržiava prvenstvo v skupine lekárskych
a zdravotníckych vied v rankingovom hodnotení slovenských vysokých škôl.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave (FMFI UK) je v slovenských rebríčkoch konzistentne hodnotená ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied. Fakulta bola
založená v roku 1980, predtým jej pracoviská boli súčasťou Prírodovedeckej fakulty UK.
Fakulta ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné
programy vo všetkých oblastiach matematiky, fyziky a informatiky
a zabezpečuje aj učiteľské študijné programy v týchto oblastiach.
V spolupráci s ostatnými fakultami UK ponúka tiež niekoľko
interdisciplinárnych študijných programov vrátane biomedicínskej
fyziky, ekonomickej a finančnej matematiky, manažérskej matematiky,
kognitívnej vedy a bioinformatiky. Vybrané magisterské a doktorandské
študijné programy sú ponúkané v anglickom jazyku.
FMFI UK je jedným z najúspešnejších výskumných pracovísk na
Slovensku. Aktívne oblasti výskumu zahŕňajú jadrovú fyziku, fyziku
tuhých látok, fyziku plazmy, seizmológiu, teóriu grafov, diferenciálne
rovnice, aplikovanú matematiku, teoretickú informatiku, počítačovú
grafiku, kognitívnu vedu a bioinformatiku.
Na fakulte sú vytvorené podmienky štúdia aj pre telesne
hendikepovaných študentov vrátane debarierizovaného prostredia
a individuálneho prístupu pri štúdiu a skúškach.
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Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK) bola zákonom ČSR erigovaná
v roku 1919, svoje brány však otvorila až na jeseň v roku 1936. Zo
zväzku UK bola v roku 1945 vyčlenená a opätovne sa stala jeho súčasťou po spoločenských zmenách v roku 1990.

Kapitulská 26
814 58 Bratislava
Tel.: +421 2 32 777 101
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: www.frcth.uniba.sk

Fakulta je najväčšou a najstaršou vzdelávacou inštitúciou v oblasti katolíckej teológie na Slovensku. Jej hlavným poslaním je príprava študentov, teológov, predovšetkým pre kňazské povolanie. Denná forma
štúdia sa realizuje v 6-ročnom študijnom programe katolícka teológia.
V Bratislave a v Banskej Bystrici - Badíne je štúdium teológie dostupné aj pre laikov. Laici nachádzajú uplatnenie ako učitelia náboženskej
výchovy na základných a stredných školách alebo v pastoračných službách vo farnostiach.
V rámci RKCMBF UK pôsobia aj dve mimobratislavské pedagogické
pracoviská: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre a Kňazský seminár
sv. Františka Xaverského v Badíne.
Fakulta uskutočňuje vedecké bádanie v odbore katolíckej teológie,
biblických vied a cirkevných dejín a zapája sa do vedeckých projektov
u nás aj v zahraničí. Aktívne sa podieľa na permanentnej formácii
a ďalšom vzdelávaní kňazov v pastorácii a katechétov pre základné
a stredné školy.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
(EBF UK) je pokračovateľkou teologického vzdelávania na Evanjelickom lýceu v Bratislave založenom v roku 1606, na ktorom študovala
veľká časť štúrovskej generácie. Od roku 1919 ako teologická akadémia
a od roku 1934 ako štátna fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie
v oblasti evanjelickej teológie. V roku 1990 sa začlenila medzi fakulty
UK.
EBF UK poskytuje 5-ročné denné magisterské (spojené) štúdium
v študijnom programe evanjelická teológia, ktoré je základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku,
v Srbsku a iných krajinách. Fakulta poskytuje doktorandské štúdium
a možnosti habilitácie a inaugurácie v odbore evanjelická teológia.
Študenti sa môžu prihlásiť aj na študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (so slovenským, anglickým, nemeckým alebo maďarským jazykom, históriou, geografiou, filozofiou či telesnou
výchovou) a nájsť uplatnenie ako učitelia náboženskej výchovy v kombinácii s uvedenými predmetmi. V ponuke študijných programov EBF
UK je aj evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (3-ročný bakalársky program) a evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (2-ročný magisterský program).
Fakulta sídli v modernom komplexe kampusového typu a je významnou súčasťou teologického a duchovného diania v Európe. Má rozsiahle zahraničné kontakty, ktoré umožňujú štúdium v zahraničí.

Bartókova 8
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 206 67 181
E-mail: sd@fevth.uniba.sk
Web: www.fevth.uniba.sk

Fakulta managementu UK

Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05 Bratislava 25
Tel.: +421 2 501 17 526
E-mail: sd@fm.uniba.sk
Web: www.fm.uniba.sk

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK)
bola založená v roku 1991. Poskytuje vzdelávanie na troch stupňoch štúdia:
program manažment na všetkých stupňoch, program medzinárodný
manažment na 1. a 2. stupni (vo francúzskej a nemeckej jazykovej verzii
na 1. stupni) a program podnikový manažment na 3. stupni. Fakulta má
akreditovaný študijný program manažment na všetkých troch stupňoch
aj v anglickom jazyku. Až 80 percent denných študentov sa dostane
aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu cez Erasmus+ alebo
na študijný pobyt do Austrálie, USA a Taiwanu. Na fakultu prichádza
každoročne vyše 200 zahraničných študentov, čo dotvára atmosféru
štúdia na medzinárodnej univerzite priamo na pôde FM UK. Časť výučby
okrem anglického jazyka prebieha aj v nemeckom a francúzskom jazyku.
Ponúkané študijné plány kladú dôraz na prípravu absolventov schopných
zastávať zaujímavé a atraktívne pozície v medzinárodných korporáciách,
ako aj v multikultúrnych tímoch. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti
vytvárajú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií,
ako aj v ich kariérnom raste. O kvalite absolventov vypovedajú mnohé
nezávislé hodnotenia, ale tiež rýchlosť získavania pracovných pozícií
v odbore štúdia a aj výška nástupných platov. FM UK je každoročne
od roku 2008 ako jediná slovenská fakulta vyhodnotená nezávislou
rankingovou agentúrou Eduniversal ako Excellent Business School.
„Pripravujeme lídrov budúcnosti.“

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
v Bratislave (FSEV UK) je moderná, dynamická a najmladšia fakulta
UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala
vyprofilovať na najlepšiu fakultu v oblasti ostatných spoločenských vied
na Slovensku (podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej
agentúry), ktorá sa teší výbornému renomé aj v zahraničí.
Študentom ponúka vzdelanie v študijných programoch aplikovaná
ekonómia, európske štúdiá, sociálna antropológia, sociálna a pracovná
psychológia a verejná politika. Momentálne je v akreditačnom konaní aj
šiesty študijný program mediamatika.
Na FSEV UK pôsobí špičkový vedecký tím Sociálne kontexty
v lokálnych komunitách, v rámci vedeckej činnosti fakulta realizovala
významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so
súkromným sektorom.
Absolventi FSEV UK nachádzajú uplatnenie v medzinárodných
organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think
tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách, v analytických
odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych
organizáciách alebo akademickom sektore. Tiež pôsobia v odbornej
psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti
personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či
psychologických tréningov, vo finančných inštitúciách, v súkromnom
sektore na ekonomických a analytických pozíciách.

Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 206 69 800
E-mail: sekretariat@fses.uniba.sk
Web: www.fses.uniba.sk

Vybrané ubytovacie zariadenia
Univerzity Komenského v Bratislave
Vysokoškolský internát
Družba UK

Botanická 25
842 14 Bratislava 4
Tel.: +421 2 654 20 005
E-mail: ubytovacie@druzba.uniba.sk

Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra – Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Tel.: +421 2 654 24 469
E-mail: sr@mlyny.uniba.sk

Vysokoškolský internát
a jedáleň JLF UK v Martine
Novomeského 7
036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 501
E-mail: seryjova@jfmed.uniba.sk

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1

Vybrané útvary
Kancelária rektora UK
Tel.: +421 2 529 21 594, +421 2 592 44 141
E-mail: kr@rec.uniba.sk
Kancelária kvestora UK
Tel.: +421 2 592 44 395
E-mail: kk@rec.uniba.sk
Kancelária Akademického senátu UK
Tel.: +421 2 592 44 424
E-mail: as@rec.uniba.sk

Oddelenie študijných vecí RUK
Tel.: +421 2 592 44 339, -690
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, -515
E-mail: omv@rec.uniba.sk
Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK
Tel.: +421 2 592 44 355, -346, -542
E-mail: pr@uniba.sk
Archív UK
Tel.: +421 2 206 67 201
E-mail: arch@rec.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1

E-mail: infocentrum@uniba.sk
Web: www.uniba.sk
Tel.: +421 2 592 44 986
www.facebook.com/Comenius.University
www.instagram.com/Comenius.University
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