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Filozofická fakulta UK – založená v októbri 1921

 význam spoločenských a humanitných vied -
oxfordský historik prof. D. MacCulloch: 
„Ak nemáte zdravé humanitné 
a spoločenské vedy, vaša krajina sa 
pomätie.“ 

 výzvy súčasnosti: medzikultúrny dialóg, 
migračná kríza, propaganda/fake news, 
postpravdivá doba, extrémizmus,



Čo vám dá štúdium na FiF UK

 poznatky konkrétneho študijného programu, 
ale aj tzv. soft skills/mäkké zručnosti: 
analytické a kritické myslenie, práca 
s informačnými zdrojmi, prezentačné 
schopnosti, písomný prejav, rozvoj tvorivosti

 dynamicky sa meniaci trh práce: 
nezamestnanosť absolventov len 3 %

 rozličné oblasti uplatnenia: štátna správa, 
súkromný sektor, neziskové organizácie, 
podnikanie 



Prečo študovať na FiF UK

 najstaršia filozofická fakulta na Slovensku
 bohatá ponuka študijných programov 

(jedinečná na Slovensku)
 významní odborníci – päť špičkových tímov v 

oblasti spoločenských a humanitných vied 
na Slovensku

 výsledky komplexnej akreditácie 2015
 individuálny prístup – malé skupiny
 250 pedagogických zamestnancov, polovica 

profesorov a docentov



 webová stránka – fphil.uniba.sk

 FB fakulty: facebook.com/fphil.uniba/



Renomovaní pedagógovia

 rešpektovaní odborníci, spolupráca so 
štátnou správou, medzinárodná spolupráca
(konferencie, pozvané prednášky, výučba v 
zahraničí)

 vystúpenia v médiách (domáca a zahraničná 
politika, vývoj v jednotlivých regiónoch 
sveta, náboženstvá, história, aktuálne etické 
a filozofické problémy)

 FAKULTA V MÉDIÁCH



Na fakulte to žije nielen štúdiom

 konferencie, workshopy, prednášky 
zahraničných kolegov, prezentácie nových 
kníh 

 študentské aktivity – divadlá, OZ Cultura
nostra: Vianoce na fakulte, ples FiF UK
(info: Facebook FiF UK, webová stránka)

 Universaal – akademické kultúrne centrum,
priestor pre tvorivé aktivity, diskusie     



Vianoce na fakulte



Prednášky na aktuálne spoločenské témy



Bratislava – mesto bohatých príležitostí

 kultúra, šport
 možnosti brigád, zamestnania, pracovných 

stáží 
 trhy zamestnávateľov na FiF UK: 

prekladateľské a tlmočnícke agentúry
 pracovné ponuky na FB fakulty: ponuka 

priamo od firiem



Vyše 30 000 absolventiek a absolventov 
Filozofickej fakulty UK od roku 1921



Je veľa dôvodov, prečo študovať na FiF UK. 
Tešíme sa na vás v septembri.

http://studujnafifuk.fphil.uniba.sk/


