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УНІВЕРСИТЕТИ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В КОШИЦЕ

Технічний університет в Кошице був заснований в 1952 році, з трьома факультетами: Факультет важкого
машинобудування, Гірничо-добувний та Металургійний факультети. В 1969 був заснований Електротехнічній
факультет, в 1977 Будівельний факультет. В 1992 в м. Прешов був заснований Факультет професійних наук,
який в 1996 році був змінений на теперішній Факультет виробничих технологій. Того ж року був заснований
Економічний факультет, чим ВУЗ покинув рамки вийнятково технічних дисциплін. А в 1998 році був
заснований Факультет прикладного мистецтва. Авіаційний факультет був заснований 1 лютого 2005.

АВІАЦІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Авіаційний факультет є одним з дев’яти факультетів Технічного університету в Кошіце.
Заснований в 2005 році злиттям технічного університету в Кошице та Військової льотної академії генерала
Мілана Растіслава Штефаніка, а отже підтримує багаторічні традиції авіаційної освіти в Кошице.
Її головним завданням є надавати вищу освіту та здійснювати наукові дослідження і розвиток в області авіації
- керування та забезпечення авіа перевезень, авіаційне машинобудування, авіаційна електротехніка і
конструкція, ремонт і експлуатація авіа техніки.
Ми готуємо студентів на посади авіаційних менеджерів, професійних пілотів, диспетчерів авіа перевезень,
спеціалістів по обслуговуванню та ремонту літаків. В межах досліджень беремо участь в визначних
європейських проектах, співпрацюємо з багатьма середовищами авіаційного характеру в сусідніх країнах.
Кафедри:


Аеродинаміка та симуляції



Авіація



Авіа інженерія



Авіаційна технічна підготовка



Авіаційна підготовка



Менеджмент авіаційної експлуатації
Факультет планує прийняти, на окремі спеціальності, наступну кількість студентів:
Спеціалізація

Запланована кількість
прийнятих студентів

Управління авіаційним транспортом

150

Професійний пілот

20

Диспетчер авіа перевезень

30

Експлуатація аеропортів

60

Експлуатація літаків

60

Авіаційні системи (електронні та керуючі системи літаків)

60

Спеціальності Авіаційного факультету
a) Управління авіаційним транспортом
Навчання спрямоване на отримання знань, які надають змогу вирішувати рутинні технологічні та економічні
проблеми авіаційного транспорту. Студент отримає знання про авіа техніку, основи управління колективів,
правові норми, економічні принципи та навчиться використовувати інформаційні технології. Оволодіє
основними методами планування, організації та управління робочим процесом, а також отримає базові знання
про підприємництво, економіку та менеджмент в авіаційному транспорті. Випускник може влаштуватись в
авіа підприємствах та аеропортах.

b) Професійний пілот
Навчання спрямоване на отримання знань, які надають змогу виконувати функцію професійного пілота або
інших видів авіаційних робіт. Ціллю навчання є, надати випускникам необхідну теоретичну основу, щоб
одночасно з теоретичним навчанням студент міг виконувати практичні заняття в вибраній авіашколі (FTO) до
рівня необхідної кваліфікації, яка надає йому право виконувати функцію другого пілота на літаках
промислового авіатранспорту, та отримати кваліфікацію промислового пілота (CPL) з додатком для польотів
за приладами (IR). Після закінчення курсу студент повинен виконати теоретичний та практичний екзамен
(CPL) на відповідному типі літака згідно з правилами JAR-FCL, та екзамен приладової кваліфікації (IR) згідно
з правилами JAR-FCL.

c) Диспетчер авіа перевезень
Навчання спрямоване на виховання освічених робітників управління аеропортів для місць управління
авіаперевезеннями в Словаччині, для яких вимагається даний рівень освіти.
Обсяг навчальної програми виходить з вимог розроблених для країн ЄС і є визначені у відповідних
документах – (European Air Traffic Management) EATMP.

d) Експлуатація аеропортів
Навчання спрямоване на отримання знань з технологічних процесів в експлуатації аеропортів, економічних
аспектів та юридичних норм. Випускник володіє необхідними знаннями та вміє аналізувати проблеми та
можливості управління, експлуатації, сервісу та суміжних процесів при експлуатації аеропортів.

e) Експлуатація літаків
Навчання спрямоване на отримання знань із загального машинобудування, із авіаційного машинобудування,
основні знання із експлуатаційного забезпечення літаків та діагностики авіаційної техніки, визначення
поламок, обслуговування контрольних та діагностичних приладів і т.п. Випускник готовий виконувати
діяльність техніка обслуговування літаків використовуваних в авіаперевезеннях організаціями які
використовують ці літаки у всіх країнах ЄС.

f) Авіаційні системи (електронні та керуючі системи літаків)
Навчання спрямоване на отримання знань з авіаційної електротехніки, електроніки, інформаційних та
комунікаційних систем та систем управління літаками. Випускники отримають знання та практичні здібності з
використання та керування бортовими електронними та електричними системами, приладами,
радіотехнічними та радіонавігаційними системами, датчиками інформації стану польоту та автопілотами.
Вміють аналізувати та вирішувати технічні проблеми з використанням сучасних контрольно-вимірювальних
та діагностичних приладів.

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

За 35 років існування Будівельного факультету Технічного Університету в Кошице він пройшов значним
розвитком та змінами, доки не досягнув рівня інших факультетів ТУКЕ та інших будівельних факультетів
Словаччини і сусідніх країн.

Факультет складається з чотирьох кафеlh - уставів:

• Устав інженерного будівництва,
• Устав наземного будівництва,
• Устав технології і менеджменту в будівництві,
• Устав енвіроментального інженерства.
Факультет планує прийняти, на окремі спеціальності, наступну кількість студентів:
Спеціальність

Запланована кількість
прийнятих студентів

Наземні будівлі – будівлі та середовище

200

Інженерні конструкції та транспортні споруди

50

Енвіроментальне інженерство будівель

40

Технологія і менеджмент в будівництві

60

Спеціальності Будівельного факультету
1. Наземні будівлі – будівлі та середовище
Профіль студента
Випускник спеціальності вміє ідентифікувати, аналізувати та вирішувати будівельно-технічні, технологічні та
економічно-менеджерські проблеми архітектурних об’єктів, на рівні концептуальної підготовки та
конструктивно-архітектурного проектування. Випускник з інтердисциплінарною, будівельно-технічною
освітою орієнтованою на будівлі та їх середовище буде здатен співпрацювати з усіма учасниками будівництва
та зі спеціалістами проектної документації будівель. Широкий профіль студента доповнюють знання про
підприємництво, законодавство та менеджмент.
Можливості працевлаштування випускника:

-

Конструктор / проектант (в проектних організаціях та виробничих підприємствах),
Технолог, технік (в інвестиційних суб’єктах, державній службі та міських управах),
При підготовці архітектурних будівель та при експлуатації будівель.

2. Інженерні конструкції та транспортні споруди
Профіль студента
Випускник володіє теоретичними знаннями, практичними навиками та здібностями і готовий виконувати
проектування, реалізацію та експлуатацію інженерних споруд та несучих конструкцій наземних будівель
різного характеру, як напр.: мости, дорожні розв’язки, вежі, стовпи, водонапірні вежі, дороги, автобани,
аеропорти, залізні дороги, тунелі, різні невиробничі та виробничі об’єкти. Здатен аналізувати проблеми
підготовки та реалізації різних видів споруд, проектувати будівлі, аналізувати та вести економічну частину.
Можливості працевлаштування випускника:

-

Проектні організації,
Виконавчі організації,
Лабораторії,
Органи державного управління,
Органи охорони навколишнього середовища,
Організації які виконують обслуговування інженерних конструкцій та транспортних споруд.

3. Технологія і менеджмент в будівництві
Профіль студента
Випускник здатен аналізувати проблеми підготовки та реалізації різних видів будівель, проектувати прості
будівлі, аналізувати та вести економічну частину. Володіє базовими знаннями з області управління людськими
ресурсами, підприємницької діяльності, права, основ командної співпраці та координації спеціалістів інших
професій. Вміє творчо розвивати базові теоретичні знання до принципового розуміння проблематики та
гнучкого реагування на організаційні та технологічні завдання з дотриманням основ якості, безпеки роботи,
охорони навколишнього середовища та економічної ефективності.
Можливості працевлаштування випускника:

-

майстер / виконроб,
кошторисник,
проектант організації будівництва,
менеджер якості будівництва,
працівник в державних установах,
проектант в області будівельних технологій.

4. Енвіроментальне інженерство будівель
Профіль студента
Випускник отримає базові знання з енвіроментального інженерства, з області аналізу стану забруднення та
визначення забруднюючих речовин, з області проектування та реалізації інженерних конструкцій та області
правових норм дійсних для охорони навколишнього середовища в будівництві. Випускник здатен проектувати
технології: для охорони повітря, води та землі; переробки відходів; оцінювати вплив діяльності та будівель на
навколишнє середовище. Вміє використовувати отримані знання для вирішення простих інженерних проектів
з області створення та охорони навколишнього середовища, відновлення якості пошкодженого середовища,
впроваджувати нові технічні рішення до діючих технологій, впроваджувати нові правові норми для охорони
навколишнього середовища.
Можливості працевлаштування випускника:

-

експлуатація та управління будівель призначених для охорони навколишнього середовища,
в державних установах відповідальних за охорону навколишнього середовища,
в виробничих організаціях як відповідальний за охорону навколишнього середовища,
в організаціях відповідальних за охорону ландшафтів та природи,
проектант в області технології створення та охорони навколишнього середовища.

ФАКУЛЬТЕТ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ, ЕКОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ І
ГЕОТЕХНОЛОГІЙ

Технічний університет в Кошице є одним з головних носіїв поширення технічної освіти не тільки на сході, але
і взагалі у всій Словаччині та центральній Європі. Факультет був одним із трьох основоположних факультетів
при заснуванні Технічного університету в Кошице. На цьому глибокому і стабільному фундаменті, факультет
пропонує тримання освіти не тільки в традиційних гірничих спеціальностях, але також і в області геодезії,
географічних інформаційних систем, геології, геотехнологій, енвіроментальних технологій, добування та
переробки копалин, комп’ютеризації та управління процесами, промислової логістики, планування земних
надр, використання альтернативних джерел енергії, рятувальної та пожарної техніки, а також розвитку
туризму і просуванню нашого регіону спеціальністю геотуризм.
Устави (кафедри) факультету
o Устав геодезії, картографії та географічних інформаційних систем
o Устав геотуризму
o Устав геонаук
o Устав промислової логістики і транспорту
o Устав гірських наук і охорони навколишнього середовища
o Устав підприємництва та менеджменту
o Устав керування і комп’ютеризації виробничих процесів
Факультет планує прийняти, на окремі спеціальності, наступну кількість студентів:
Запланована кількість
Спеціальність
прийнятих студентів
Гірнича справа та геотехніка
40
Транспортна логістика підприємства
40
Геодезія та географічні інформаційні системи
40
Геодезія і кадастр нерухомості
40
Геологія та регіональний розвиток
40
Геотуризм
40
Комп’ютеризація процесів добування та переробки копалин
40
Управління процесами
40
Планування земних надр
40
Мінералогія та енвіроментальні технології
40
Промислова логістика
40
Управління якістю процесів добування та переробки копалин
40
Технології в нафтовій та газовій промисловості
40
Використання альтернативних джерел енергії
40
Рятувальна та пожежна техніка
40
Геодослідження
40
Охорона навколишнього середовища та екотехнології сировин
40

Спеціальності Факультету гірничої справи, екології, управління процесами та
геотехнологій

a) Гірнича справа та геотехніка
Дана спеціальність орієнтована на область використання земної поверхні. В принципі мова йде про технічне
навчання орієнтоване на технологічні процеси під поверхнею землі, напр.: розробка шахт, тунелів;
будівництво тунелів; будівництво спеціальних енергетичних та дренажних споруд; будівництво екологічних
споруд під поверхнею землі; та інші. Після закінчення даної спеціальності студент може продовжити навчання
за міжнародною програмою – European Geotechnological and Environment Study Programm (EGEC), на
англійській мові, та отриманням міжнародного сертифікату.

b) Транспортна логістика підприємства
Дана спеціальність заснована згідно із попитом галузі, який вимагає базові знання транспортних технологій та
знання з області логістики. Вона спеціалізована на специфічні процеси транспорту та перевезення матеріалів,
сировини, товарів, напівфабрикатів та готових виробів.
Навчання спрямоване на отримання знань з області транспортної логістики, моделювання, проектування та
симулювання транспортних систем. Випускник володіє навиками роботи диспетчера, транспортного
оператора, керівника автопарку ітп. Навчальна програма призначена для студентів яких цікавить управління
транспортними системами.
На основі отриманих теоретичних і практичних знань, випускник може влаштуватись в середній керуючій
ланці за своєю спеціальністю, особливо в виробничих підприємствах, як професійний працівник або менеджер
в різних галузях господарства.

c) Геодезія та географічні інформаційні системи
Випускник даної спеціальності отримує знання по створенню систем бази даних, інформаційних систем,
програмуванню, операційних систем, комп’ютерних мереж, комп’ютерної графіки, створенню веб сторінок та
серверів. Окрім цього отримують базові знання з таких предметів як геодезія, картографія та інші.
Випускник може влаштуватись в державній та приватній сфері орієнтованій на геоінформаційні системи.

d) Геодезія і кадастр нерухомості
Випускник спеціальності володіє знаннями та здібностями необхідними для виконання всіх видів геодезичних
робіт на поверхні та під землею. Із своїм професійним профілем легко знайде роботу в області геодезії та
картографії а також в розробці геодезичних сіток та геоінформаційних систем для нових галузей
промисловості. Згідно із законодавство Словацької Республіки випускник може отримати посвідчення –
«авторизований геодезист та картограф».

e) Геологія та регіональний розвиток
Спеціальність розроблена так, щоб випускник використав отримані знання для роботи, яка буде спрямована на
охорону та створення навколишнього середовища, при створенні геологічних проектів. Навчальна програма
забезпечує отримання менеджерських та практичних знань, необхідних для створення та використання
гірничо добувних та геологічних розробок.
Випускник здатен виконувати роботу в організаціях які надають консультаційні послуги, підготовкою
документів для міжнародних та регіональних проектів, в області охорони навколишнього середовища.

f) Геотуризм
На цій спеціальності, студенти вчаться і готуються вирішувати завдання пов‘язані з розвитком туризму в
закладах, містах та кікрорегіонах. Вміють аналізувати основні проблеми туризму, самостійно керувати і
виконувати діяльність пов’язану з ходом діяльності туристичних об’єктів. Мають базові знання
підприємництва, організації та менеджменту туризму і здатні використовувати ці знання для розвитку туризму
в регіоні.

g) Комп’ютеризація процесів добування та переробки копалин
Спеціальність спрямована на підготовку спеціалістів – операторів комп’ютеризованих інженерних та
виробничих процесів. Професіоналізм випускника базується на знанні та вмінні керувати і створювати
комп’ютерні програми та технології на практиці. Випускник може виконувати роботу спеціаліста по
експлуатації, використанню та оперативному вирішенню проблем комп’ютеризації виробництва.

h) Управління процесами
Професійний профіль випускника опирається на базові знання з природничих дисциплін, другою професійною
основою є інформатика та інформаційні системи. Третьою основою є знання про управління процесами та
економічних суб’єктах. Випускник вміє керувати як простими процесами, так і виробництвом на основі вимог
ринку, але завжди з урахуванням економічних критеріїв.

i) Планування земних надр
Спеціальність заснована на базі отримання економічних та менеджерських даних з гірничо добувної та
переробної промисловості а також інших галузей промисловості. Випускник даної спеціальності здатен
вирішувати проблематику гірничо добувної та переробної промисловості. Частиною професійної підготовки є
отримання знань з кризового менеджменту, охорона від втрат життів, майна та навколишнього середовища.

j) Мінералогія та енвіроментальні технології
Основною дисципліною спеціальності є мінералургія – збагачення при переробці сировин та відходів.
Зокрема, використовує технології які базуються на фізичних, фізико-хімічних, хімічних та біологічних
принципах. Випускник може виконувати роботу в промислових підприємствах та організаціях які займаються
збагаченням та переробкою первинних та вторинних сировини, моніторингом та оцінкою стану
навколишнього середовища.

k) Промислова логістика
Спеціальність призначена для студентів, яких цікавить область керування виробничо-економічних систем.
Випускники можуть реалізуватись на посадах: спеціаліст експлуатації, сервісу та диспетчерського управління;
менеджер вищого керуючого рівня в області постачання, закупок, керування виробничих відділів та керування
логістичних відділів.

l) Управління якістю процесів добування та переробки копалин
Сучасні вимоги якості продукції виходять з досконально підготовлених процесів, з яких утворюється додана
вартість кінцевого продукту, його функціональність, придатність, строк служби, … та лояльність до
навколишнього середовища, реалізована посередництвом економії сировини та енергії. Випускник може
реалізуватись на посадах менеджер якості, охорони навколишнього середовища або техніки безпеки, а також
як аудитор, спеціаліст в області статистики та лектор по забезпеченню підвищення кваліфікації.

m) Технології в нафтовій та газовій промисловості
Дана спеціальність підготовлює студентів до керуючої, наукової та проектної діяльності. Іншою областю
підготовки є управління технологіями бурильних робіт, добування, транспортування та зберігання нафти та
газу. Випускник може реалізуватись в підприємствах, які займаються бурінням, добуванням та дистрибуцією
копалин.

n) Використання альтернативних джерел енергії
Навчання спрямоване на ідентифікацію, квантифікацію та практичне використання відновлюваних джерел
енергії в рамках великої – силової енергетики (виробництво електроенергії та тепла) та комунальної –
індивідуальної енергетики систем для приватних домів.

o) Рятувальна та пожежна техніка
Дана спеціальність орієнтована на виховання та освіту в галузі рятувальної та пожежної техніки з врахуванням
особливостей та потреб гірничо добувної галузі, підземного будівництва та будівництва тунелів.

p) Геодослідження
Спеціальність орієнтована на отримання знань пов’язаних з дослідженням покладів корисних копалин,
навантаження на навколишнє середовище та георизиків. Ціллю є освоєння головних фактів, термінів,
принципів та теорії, пов’язаних з геологічними дослідженнями.
Випускник може реалізуватись в промислових підприємствах орієнтованих на роботу з корисними
копалинами, в області геологічних досліджень, охорони навколишнього середовища та будівництво.

q) Охорона навколишнього середовища та екотехнології сировин
Головною дисципліною спеціальності є Мінералургія.
В наш час є важливим та необхідним розвивати та використовувати досконаліші та ефективніші технології
збагачення та переробки сировин з оглядом на можливий вплив на навколишнє середовище. Завдяки
вдосконаленню існуючих технологій їх можливо використовувати для охорони навколишнього середовища,
напр.: очищення води, повітря.
Випускник може реалізуватись в організаціях, які орієнтуються на моніторинг та оцінку стану навколишнього
середовища, комунальне господарство та оцінку впливу на навколишнє середовище.

ФАКУЛЬТЕТ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет виробничих технологій пропонує отримання вищої освіти за акредитованою спеціальністю
«Виробнича інженерія» з шістьома спеціалізаціями, на яких навчається 900 студентів денного і заочного
відділення.
Факультет складається з 6 кафедр і 3 уставів:

1. Устав прогресивних технологій
Кафедра виробничих технологій
Кафедра менеджменту виробництва
Кафедра комп’ютерної підтримки виробничих технологій

2. Устав виробничої техніки
Кафедра проектування технологічних систем
Кафедра експлуатації виробничих процесів
Кафедра теплової техніки

3. Устав природних та гуманітарних наук
Кафедра математики, інформатики і кібернетики
Кафедра гуманітарних наук
Факультет планує прийняти, на окремі спеціальності, наступну кількість студентів:
Спеціалізація

Запланована кількість
прийнятих студентів

Виробничі технології

75

Комп’ютерна підтримка виробничих технологій

120

Менеджмент виробництва

90

Проектування технічних механізмів / приладів

25

Моніторинг і діагностика технічних приладів

50

Теплова техніка

50

Спеціальності Факультету виробничих технологій
a) Виробничі технології
Випускник володіє проблематикою підготовки і обробки технічної документації, технічної підготовки
виробництва, володіє знанням виробничих технологій, матеріалів, виробничих приладів та інструментів,
контроля виробничих процесів та їх керування, вміє забезпечити хід виробничо-технологічних систем і
покращувати їх робочі параметри. Випускники можуть реалізуватись при впровадженні та експлуатації
виробничо-технологічних систем як технологи, конструктори виробничих приладів, в області технічної
підготовки виробництва і контроля якості виробів. Володіють знанням і вмінням забезпечення раціонального
виробничого процесу, вирішення проблем логістики та управління виробництва. Також мають достатні знання
для проектування комплексних частин виробничого процесу з адекватним використанням комп’ютерної
техніки та СА технологій.
b) Комп’ютерна підтримка виробничих технологій
Випускник спеціальності Комп’ютерна підтримка виробничих технологій може виконувати професію
виробничого технолога з розширеними вміннями використання комп’ютерної техніки, САх систем та САх
технологій використовуваних при підготовці та управлінні виробництва. Випускники в змозі самостійно
створювати технічну документацію та конструювати з використанням комп’ютерних технологій, виконувати
комп’ютерний аналіз та модуляції виробничих процесів, створювати програми для приладів з CNC
управлінням, модулювати діяльність та проектувати виробничі середовища за допомогою комп’ютерної
техніки. Отримають актуальні знання з області інформаційних систем, комп’ютерної техніки та комп’ютерних
мереж. Випускник може реалізуватись при впровадженні та реалізації виробничо-технологічних систем, як
технолог, конструктор виробничих приладів та інструментів, в області технічної підготовки виробництва та
при програмуванні NC техніки і виробничих систем з використанням комп’ютерної техніки.
c) Менеджмент виробництва
Випускник спеціальності Менеджмент виробництва володіє проблематикою установки/запуску і експлуатації
виробничо-технологічних систем. Спеціалізується на управління таких завдань виробництва, як оперативне
планування і управління виробництвом. Володіє необхідними знаннями з області фінансового менеджменту
підприємства, які може використовувати для зниження витрат виробництва з дотриманням необхідної якості
виробів. Має знання з виробничої логістики і володіє навиками керування якості продукції. В достатній мірі
володіє основними машинобудівельними технологіями і матеріалами. Вміє випористовувати ПК для
раціоналізації робіт по керуванню виробництва і може оволодіти знанням компютерного моделювання.
Підготований для впровадження та роботи з менеджерськими системами на базі стандартів ISO.
d)Проектування технічних механізмів / приладів
Випускники володіють базовими знаннями з теорії, конструкції та управління виробничими приладами, їх
застосування в конкретних технологічних та робочих умовах. В той же час можуть аналізувати та вирішувати
проблематику проектування простих технічних приладів, експлуатації виробничої техніки пов’язаної з її
установкою, відновленням, програмуванням та настройкою, реалізацією вимірів, діагностикою та сервісом.
e) Моніторинг і діагностика технічних приладів
Випускники спеціальності Моніторинг та діагностика технічних приладів мають необхідні знання та навики
практичного і теоретичного характеру з спеціалізацією на експлуатацію технічних приладів, вимірювання і
статистику експлуатаційних станів, на надійність, якість, діагностику, утримання та сервіс технічних приладів.
Також мають додаткові та суміжні знання про виробничі системі, використання комп’ютерної техніки,
управління виробничих відділів, про матеріали та їх випробування, а також про основі економіки, промислової
психології, етики, екології та охорони навколишнього середовища, охорони праці та здоров’я. На основі
отриманих знань та навиків в змозі працювати самостійно та в команді і можуть вирішувати проблеми
пов’язані з експлуатацією, моніторингом та діагностикою робочого стану. Вміють працювати з
вимірювальними пристроями для забезпечення експлуатації виробничої техніки і можуть вирішувати
економічно ефективну експлуатацію. Випускник може реалізуватись як діагностик експлуатаційних станів,
спеціаліст в експлуатаційних та сервісних центрах та в інших областях при комплексному забезпеченні
експлуатації технічних приладів та виробничих систем.

f) Тепловa техніка
Випускники спеціальності володіє знаннями в області теплових процесів, обігу та розповсюдження тепла,
палив, горіння, виробництво шкідливих речовин, джерел та користувачів тепла в областях процесів теплової
техніки, відновлюваних джерел енергії, енергетиці та газовій галузі. Випускник може реалізувати себе як
енергетик в комунальній та промисловій енергетиці, працівник водного господарства, технолог теплових
установ, технолог мірянь та регуляції, або може займати технічні позиції в газовій галузі. Так само може
реалізуватись як проектант теплових систем, котельнь, теплових установ, газопроводів, та наскільки
випускник має базові знання може реалізуватись і в області продажі процесної та теплової техніки, а також
вимірювальної та контрольної техніки.

ВИДИ СПОРТУ ДОСТУПНІ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ М. КОШІЦЕ
Аеробіка

Плавання

Баскетбол

Дайвінг

Бадмінтон

Ракетлон

Босу

СМ Ситема

Боулінг

Сквош

Боулдерінг

Настільний теніс

Фітнес

Теніс

Флов Тонік

Туризм

Футбол

Волейбол

Ковзани і хокей

Вейкборд

Курси фізичного виховання

Пілатес

Ногобол

Та деякі інші види спорту...

Університет Павла Йозефа Шафаріка в Кошице
(УПЙШ)

Історія вищої освіти в Кошице йде своїм корінням в далекий 1657 рік коли була заснована Academia
Cassoviensis Бенедиктом Кішдим – єпископом з Егру. В 1660 році отримана нагорода Золота Була,
виданакорольом Леопольдом І. В XVII столітті, це був най східніший університет в Європі. В 1777
році Alma Mater Universalis Episcopalis змінилась на королівську академію Academia regia
Cassoviensis. В 1921 році, після падіння Австро-Угорської імперії, університет припинив своє
існування на 38 років.
В 1959 році традиції університету відновились заснуванням Університету Павла Йозефа Шафаріка,
який складався з Медичного факультету в Кошице, та Філософічного факультету в Прешові
(уточнення, Медичний факультет почав працювати в 1949 році, як частина Університету
Коменського в Братиславі).
Новий університет розростався і засновував наступні факультети:
1963 – Природознавчий факультет в Кошице
1964 – Педагогічний факультет в Прешові
1973 – Юридичний факультет в Кошице
1998 – Факультет державного управління
2007 – Філософічний факультет
Найвизначнішою подією за часи існування УПЙШ була її зміна після «Ніжної револьції» в 1989 році.
Після подій листопаду 1989 студенти заснували академічні сенати та вибрали нових деканів і ректора
УПЙШ. В 1997 році після складних переговорів в університеті та в Народній Раді, було вирішено
розділити університет на Університет Павла Йозефа Шафаріка в Кошице та Прешовський
університет в Прешові. В 1999 році було створене Деташоване відділення УПЙШ в м. Рожнява,
неподалік від місця де народився П. Й. Шафарік. А в 2006 році був заснований відділ освіти УПЙШ з
головним офісом в м. Рожнява.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Прийом документів та вступні іспити на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Умовою для поступлення є успішна здача відповідного випускного екзамену в школі.
В наступній таблиці вказано спеціальності факультету та відповідний випускний екзамен:
Спеціальність
Випускний екзамен
Прикладна інформатика
І або М
Біологія
Б або Х або М
Фізика
Ф або М
Географія
Г або М
Хімія
Х або Ф або М
Інформатика
І або М
Математика
М
Економічна та фінансова математика
М
Загальна екологія та екологія особистості та населення
Б або Х або М
Б – біологія

Ф – фізика

Г – географія

Х – хімія

І – інформатика

М – математика

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Прийом документів та вступні іспити на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Вступний іспит складається при поступленні на наступні навчальні програми:

При поступленні на інші навчальні програми зарахування на навчання відбувається на основі оцінки
результатів навчання в загальноосвітній школі.

ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Прешовський університет в місті Прешов
(УНІПО)

Прешов, разом із Братіславою, Трнавою та Кошицами є частиною четвірки найстаріших центрів
вищої освіти на території Словаччини. Першим закладом вищої освіти в місті був Протестантський
коледж, який розпочав свою діяльність в 1667 році.
Найстарішою частиною Прешовського університету є Греко-католицький теологічний факультет,
який був заснований в 1880 році як Греко-католицька богословська академія.
Педагогічний факультет був заснований в 1949 році.
В 1950 році був заснований Православний богословський факультет.
В 1953 році в Прешові був заснований Філологічний факультет Високої школи педагогічної в
Братиславі. На його основі, в 1959 році, був заснований Філософічний факультет, який став одним
із двох базових факультетів Університету Павла Йозефа Шафаріка з головним корпусом в м.
Кошице.
В 1964 році, до складу університету увійшов Педагогічний факультет, а в 1990 році обидва, вище
згадані, теологічні факультети.
В 1997 році, на базі прешовських факультетів Університету Павла Йозефа Шафаріка, був створений
Прешовський Університет. Університет складався з п’яти основоположних факультетів –
філософічного, педагогічного, гуманітарних та природничих наук, греко-католицького
богословського та православного богословського факультетів. В 2002 році був заснований
Факультет охорони здоров’я, а в 2004 Факультет менеджменту та Факультет спорту.

ФІЛОСОФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Більшість кафедр факультету не тільки відомі та визнані на міжнародній арені, але своєю
спеціалізацією, кваліфікованими спеціалістами та можливостями, які створені для студенів –
унікальні в регіоні. У нас Ви знайдете наприклад Кафедру славістики, Інститут романської та
класичної філології а також Інститут політології. У нас є можливість вивчення російської та
української мови і культури, етики та іншого.
Підготовку виконують викладачі, які є відомими міжнародними спеціалістами, виразними
особистостями та науковцями, які в своїй праці досягають найвищі успіхи. Освітній процес
забезпечують кваліфіковані педагоги – 21 професор, 32 доцента, 73 наукових співробітників з
титулом PhD., 7 асистентів та 9 закордонних лекторів.
Про рівень акредитації нашого факультету, другого найстарішого на території Словаччини, свідчить
оцінка Акредитаційної комісії, дорадчого органу Міністра освіти Словацької республіки.
Наш факультет пропонує на вибір цілу шкалу, цікавих, вчительських та не вчительських
навчальних програм:
1.
-

2.
-

Не вчительські навчальні програми
Архівна справа
Естетика
Етика
Філософія
Історія
Мовно-комунікаційні дослідження
Політологія
Психологія
Середньоєвропейські дослідження
Письмовий та усний переклад (в комбінації)
 англійська мова та культура – українська мова та культура
 французька мова та культура – українська мова та культура
 німецька мова та культура – українська мова та культура
 російська мова та культура – українська мова та культура
Вчительство академічних предметів та вчительство мистецько-виховних та виховних
предметів
англійська мова та література – українська мова та література
історія – естетика
історія – етичне виховання
історія – філософія
історія – українська мова та література
естетика – етичне виховання
естетика – філософія
естетика – українська мова та література
етичне виховання – українська мова та література
філософія – українська мова та література
німецька мова та література – українська мова та література
словацька мова та література – українська мова та література
українська мова та література – виховання громадянства

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ
Вчительство фізичного виховання
Профіль випускника.
Випускник навчальної програми вчительство фізичного виховання може виконувати наступні
професії:
- асистент вчителя фізичного виховання та реабілітаційного фізичного виховання,
- інструктор дозвільних гуртків для молоді та дорослих
- тренер, асистент тренера
- працівник державних органів в області фізичного виховання та спорту
Умови поступлення:
- закінчена повна середня освіта
- медичне підтвердження про відповідність абітурієнта для навчання на кафедрі спорту, видане
відділом медицини фізичного виховання
- вступний екзамен з фізичного виховання

Теоретична частина.
Тест з біології людини, фізичного виховання та спорту відповідно до шкільної програми.

Практична частина.
Виконання нормативів: стрибов довжину з місця, човниковий біг, плавання – 100м
стилем кроля, гімнастика – обов´язкова комбінація + можливість виконання вибіркових
фігур.

