TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 20. november 2015

Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov
prvého ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
V piatok 20. novembra 2015 sa uskutočnil v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v
Košiciach slávnostný akt prijatia študentov prvého roka štúdia do akademickej obce
UPJŠ LF, ktorý má podčiarknuť zodpovednosť študentov k ich príprave na budúce
povolanie a je začiatkom novej, peknej etapy v ich živote. Zúčastnili sa jej prváci na
doktorskom štúdiu všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom i anglickom
jazyku, a tiež študenti nelekárskych študijných programov, ktorých v tomto
akademickom roku ich začalo štúdium na UPJŠ LF celkovo 519.

Foto: Žofia Hnátová, UPJŠ LF v Košiciach
Na imatrikulačnej slávnosti boli účastní prodekani Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
a prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, i tiež študijní poradcovia a predsedovia
študentských organizácií pôsobiacich na fakulte.

Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

Slávnostný akt viedla prof. Mechírová. Študentom pripomenula ich práva a
povinnosti, ktoré na seba prevzali zapísaním sa na štúdium a zložením imatrikulačného
sľubu. V mene študentov ho vykonala Natália Madarová a študenti ním prisľúbili plniť
si riadne povinnosti študenta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej
Lekárskej fakulty, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, univerzity a fakulty,
študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť si, ochraňovať a šíriť
dobré meno Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, a nedopustiť sa ničoho, čím by ho
poškodili.
K študentom sa v zastúpení dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. prihovoril
prodekan Gonsorčík, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil, že
imatrikulácia študentov je aj príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, čo ich v živote
čaká, na vytýčenie cieľov a prijatie predsavzatí, ktoré ich budú sprevádzať počas
celého štúdia.
„Dnes, keď budete slávnostne prijatí do veľkej rodiny študentov na našej
lekárskej fakulte, postavíte sa na prah určitého životného úseku, ktorý nebude
ľahký, ale prinesie vám aj veľa pekných chvíľ a radosti. Čakajú vás
nezabudnuteľné študentské roky, dni strávené v posluchárňach, v praktikárňach
a na klinikách. Tréma a strach sa bude striedať s radosťou a úspechmi, ktorých
vyvrcholením by malo byť dosiahnutie univerzitného vzdelania doktora medicíny
a bakalára fyzioterapie, ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva, zavŕšené
slávnostnou promóciou,“ konštatoval doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., a zaprial
všetkým študentom, aby bola ich životná etapa spojená so štúdiom na vysokej škole
naplnená činorodou prácou a hladom po vedomostiach a vzdelaní, lebo len vzdelaný
a múdry človek môže získať ušľachtilé miesto v spoločnosti. A tiež, aby čas, ktorý
prežijú na svojej alma mater, bol jedným z najkrajších období ich života...

Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.medic.upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka

Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

