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FILOZOFICKÁ FAKULTA UK (ZALOŽENÁ V OKTÓBRI 1921)

▪ najstaršia a najväčšia filozofická fakulta na 
Slovensku

▪ líderská pozícia v oblasti spoločenských a 
humanitných vied

▪ aktuálne výzvy súčasnosti: medzikultúrny
dialóg, migračná kríza, začlenenie 
marginalizovaných komunít, 
propaganda/dezinformácie/ postpravdivá
doba, extrémizmus, ekologické problémy, 
etické otázky



ČO VÁM DÁ ŠTÚDIUM NA FIF UK

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

▪ dynamicky sa meniaci trh práce: minimálna 
nezamestnanosť absolventov, menej ako 3 %

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



PREČO ŠTUDOVAŤ NA FIF UK

▪ bohatá ponuka študijných programov
▪ významní odborníci – päť špičkových tímov 

v oblasti spoločenských a humanitných vied
▪ individuálny prístup – vyučovanie v malých 

skupinách študentov
▪ takmer 300 pedagogických zamestnancov, 

(z toho 120 profesorov a docentov)
▪ Round University Ranking 2019 – FiF UK:

humanitné vedy 257. miesto  
spoločenské vedy 374. miesto



▪ WEBOVÁ STRÁNKA – www.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 (web)



NA FAKULTE TO ŽIJE NIELEN ŠTÚDIOM

▪ konferencie, workshopy, prednášky 
zahraničných kolegov, prezentácie nových 
kníh, diskusie 

▪ študentské aktivity – divadlá, Vianoce na 
fakulte, imatrilukácie, ples FiF UK

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



VIANOCE NA FAKULTE



BRATISLAVA – MESTO PRÍLEŽITOSTÍ

▪ kultúra, šport, 
▪ možnosti brigád, zamestnania, pracovných 

stáží 
▪ trhy zamestnávateľov priamo na FiF UK: 

prekladateľské a tlmočnícke agentúry
▪ iné pracovné ponuky na FB fakulty: ponuka 

priamo od firiem



VYŠE 30 000 ABSOLVENTIEK A ABSOLVENTOV FIF UK 
OD ROKU 1921



JE VEĽA DÔVODOV, PREČO ŠTUDOVAŤ NA FIF UK. 
TEŠÍME SA NA VÁS V SEPTEMBRI!

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


