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Systém štúdia

Vysokoškolské štúdium – 3 stupne:

 1. stupeň – bakalárske (3 roky)
 2. stupeň – magisterské (2 roky)
 3. stupeň – doktorandské (4 roky)



Systém štúdia

 študijný program – množina predmetov
 kredity – body, náročnosť/dôležitosť 

predmetu v rámci študijného programu
 kumulovanie kreditov za úspešne 

absolvované predmety
 bakalársky študijný program – štandardná 

dĺžka 3 roky, min. 180 kreditov (v študijnom 
programe východoázijské štúdiá 4 roky, min. 
240 kreditov)

 individualizácia – obsah / čas



Predmety študijného programu

 povinné – tvoria základ vedného odboru
 povinne voliteľné – umožňujú individuálnu 

špecializáciu študenta v študovanom 
odbore

 výberové – slúžia na rozšírenie a doplnenie 
študijného programu (čokoľvek na katedre, 
FiF, UK, inej VŠ): Úvod do etnológie

Dejiny filozofie
Tvorivé písanie
Rôzne cudzie jazyky



Čo ponúkame v rámci štúdia?

Filozofická fakulta UK

Symbióza tradície 
a moderných prístupov 
ku vzdelávaniu



Moderné knižničné a informačné služby

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
 Súčasť akademickej knižnice Univerzity 

Komenského
 Bohatý knižný fond – 420 000 kníh a 300 000 

elektronických kníh
 200 titulov časopisov
 60 000 elektronických časopisov z celého 

sveta
 Knižnicu navštevuje okolo 4000 čitateľov
 Ročne sa zrealizuje 85 000 výpožičiek



Knižnica má k dispozícii moderne 
vybavené študovne pre študentov



Študovne printových 
a elektronických časopisov



Knižnica má k dispozícii bohaté 
historické knižné fondy

Jedinečné kolekcie historických 
tlačí, časopisov a  almanachov 
zo 16. – 19. storočia



Moderne vybavené učebne



Moderné učebne na vyučovanie 
cudzích jazykov



Jazykové laboratória pre praktickú 
prípravu prekladateľov a tlmočníkov



Počítačové učebne



Učebne na vyučovanie 
muzikologických predmetov



Bohaté zbierky archeologických 
nálezov využívané pri praktickom  
vyučovaní archeológie



V rámci štúdia na fakulte ponúkame

 zameranie štúdia na prax (prekladateľské a 
tlmočnícke praxe pre študentov cudzích jazykov, 
pedagogické praxe pre študentov učiteľstva, stáže 
na ministerstvách a ambasádach, spoluprácu s 
médiami, s muzeálnymi a galerijnými inštitúciami 
pri realizácii odborných praxí)

 odborné exkurzie 
 terénne praxe
 možnosť venovať sa rôznym záujmovým aktivitám 

(divadelný súbor, hudobné súbory, študentské 
časopisy, literárne aktivity)



Možnosti ubytovania

 „Vysokoškolské mestečko“ v Mlynskej 
doline (Študentské domovy Ľ. Štúra);

 Všetci študenti 1. ročníka majú nárok na 
ubytovanie, ak splnia kritérium vzdialenosti 
(min. 100 km) a časovej dostupnosti; 

 Vo vyšších ročníkoch sa ako podmienka 
pridelenia ubytovania posudzuje: sociálna 
situácia študenta, študijné výsledky, časová 
dostupnosť školy, mimoškolské aktivity



Štipendiá

 Prospechové štipendium (získava 10 % 
študentov s najlepším študijným priemerom 
v danom študijnom odbore);

 Jednorazové motivačné štipendiá (za 
reprezentáciu fakulty a univerzity a za 
mimoriadne aktivity);

 Sociálne štipendiá



Mobility

 Zahraničné pobyty v rámci programu 
Erasmus plus na prestížnych európskych 
univerzitách 

 Každoročne cca 200 študentov
 Mobility v rámci programu CEEPUS, 

mobility v rámci medziuniverzitných a 
medzištátnych bilaterálnych zmlúv



Šťastnú ruku (a hlavu       ) 
pri rozhodovaní a výbere!


