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Ponuka otváraných študijných programov 
v bakalárskom štúdiu
Spolu 119 študijných programov
▪ Jednoodborové štúdium (historické, humanitné, 

sociálne, umenovedné, areálové/jazykové) – 27 ŠP
▪ Medziodborové ŠP (dva SV, humanitné alebo 

filologické odbory) – 21 ŠP

▪ Prekladateľstvo – tlmočníctvo (v kombinácii dvoch 
jazykov) – 47 ŠP

▪ Učiteľstvo (najmä jazykové kombinácie, história, 

filozofia) – 24 ŠP,  z toho 6 medzifakultných
(biológia – slovenčina, geografia – slovenčina, chémia –
slovenčina, geografia – história, filozofia – fyzika, filozofia-
matematika)

https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/studijne-programy-otvarane-na-fif-uk-v-akademickom-roku-20202021/


Všeobecné informácie o prijímacom 
konaní

▪ Termín podania prihlášky: 29. februára 2020

▪ Prijímacie skúšky: 9. (DU, MK, ZU) a 10. 
(psych., slovak. št.) júna 2020

▪ Možnosť elektronickej prihlášky (postup na webe 
fakulty (Elektronická prihláška na štúdium)

▪ Jedna prihláška (jeden poplatok), možnosť 
prihlásiť sa na dva programy, poradie je dôležité!

https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/prijimacky/elektronicka-prihlaska-na-studium-na-univerzite-komenskeho-na-akademicky-rok-20202021/


Prijímacie konanie

▪ Prijímacie konanie: národná porovnávacia skúška 
SCIO testy (VŠP, angličtina, nemčina, španielčina) + pre 
niektoré ŠP skúška na fakulte 

▪ Podrobný rozpis požadovaných skúšok pre jednotlivé 
ŠP na webe fakulty  ako príloha k pravidlám PK 
https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-
konanie/bakalarske-studium/pravidla-prijimacieho-
konania-na-fif-uk-na-akademicky-rok-20202021/

https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/pravidla-prijimacieho-konania-na-fif-uk-na-akademicky-rok-20202021/


Prijímacie  konanie

▪ SCIO testy: v niekoľkých mestách na Slovensku 
a v šiestich termínoch v priebehu školského roka 
(https://www.scio.sk)

▪ Uchádzačom, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri 
ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci NPS 
spoločnosti SCIO s. r. o., poskytuje táto spoločnosť 
zľavu z poplatku za 2. test prostredníctvom zľavového
kódu.

▪ Prihlásenie sa na SCIO testy je nezávislé na prihláške 
na fakultu a prebieha on-line na webstránke SCIO 
(https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp)

https://www.scio.sk/
https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp


Podmienky prijatia

• Na študijné programy otvárané na FiF UK sú prijímané 
vopred stanovené počty uchádzačov, a to na základe 
vykonania prijímacej skúšky. 

• Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási 
nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred  
zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači 
prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. 

• Fakulta v polovici marca zverejní zoznam ŠP, na ktoré sa 
z uvedeného dôvodu bude prijímať bez vykonania 
prijímacej skúšky. 



Podmienky prijatia

• Uchádzač je prijatý na jeden študijný program, 
podľa poradia výsledku v absolvovaných skúškach   
za rešpektovania preferencie študijných 
programov, ktoré uviedol na prihláške. 

• Uchádzači so špecifickými potrebami môžu 
požiadať o upravenú formu vykonania prijímacej 
skúšky priamo spoločnosť SCIO s. r. o., pokiaľ 
robia aj test ŠŠP na fakulte, aj fakultu



Základné údaje o prijímacom 
konaní

▪ Plánovaný počet prijatých na bakalárske 
štúdium – 1.371

▪ Počty prihlásených – cca 1.850 uchádzačov (cca 
75%, odlišnosti medzi jednotlivými študijnými 
programami)



http://www.fphil.uniba.sk

http://www.fphil.uniba.sk/


http://studujnafifuk.fphil.uniba.sk

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


Informácie o DOD

• Informačné miesta: Gondova ul., Šafárikovo 
nám., Múzejná ul., Štúrova ul. 9.

• SCIO: Gondova ul., 1. posch., oproti ŠO 

• Individuálne konzultácie k PK: prodekanka pre 
PK - 1. posch. č. 115, vedúci ŠO – č. 131 

• Informácie o obsahu jednotlivých ŠP: katedry



Dovidenia v júni alebo v septembri!


