Košice, 17. november 2020

TLAČOVÁ SPRÁVA
Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ vyše
tritisíc študentov doktorského, magisterského a bakalárskeho štúdia
Prečo sa na našej fakulte rozhodli študovať niektorí
zahraniční študenti a prečo ostali pôsobiť ďalej na Slovensku?
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od svojho
založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc
úspešných absolventov. Od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium všeobecného
lekárstva a zubného lekárstva aj v anglickom jazyku a túto možnosť využívajú v
súčasnosti mladí ľudia z vyše 50 krajín sveta.
Okrem doktorského štúdia v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné
lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku ponúka fakulta aj bakalárske a magisterské
štúdium ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva. Realizuje tiež postgraduálne
vzdelávanie - doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
vrátane špecializačného štúdia. Popri pedagogickej činnosti vyvíja bohaté vedecko-výskumné
aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov.

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach aktuálne študuje v dennej forme vyše
tritisíc študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia – k októbru 2020 ich bolo
celkovo 3064. Najviac študentov navštevuje doktorské študijné programy všeobecné
a zubné lekárstvo v slovenskom alebo anglickom jazyku a to 2891, z toho študijný
program Všeobecné lekárstvo 1369, Zubné lekárstvo 253, General Medicine 1097 a Dental
Medicine 172.
Bakalárske študijné programy navštevuje 125 študentov (z toho Ošetrovateľstvo
62, Fyzioterapiu 41 a Verejné zdravotníctvo 22 a magisterské študijné programy 48
študentov (Fyzioterapiu 23 a Verejné zdravotníctvo 25).
Na UPJŠ LF ďalej študuje 186 absolventov vysokoškolského štúdia svoje
postgraduálne štúdium, z čoho 74 predstavujú interní doktorandi a 112 doktorandov študuje
v externej forme.
Počet zdravotníckych pracovníkov zaradených v ďalšom vzdelávaní je celkovo
1482, z toho v špecializačnom štúdiu je zaradených 1083 lekárov/zubných lekárov, 190
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sestier a 29 fyzioterapeutov a v certifikačnej príprave je zaradených 180 lekárov a zubných
lekárov.

Dekan prof. Daniel Pella: „Budované Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny
pomôže lepšie zvládnuť výučbu medicíny a ďalších zdravotníckych odborov“
„Tento akademický rok začal inak,
ako tie predošlé, kvôli otáznikom, ako sa
bude realizovať výučba pre šírenie
nového koronavírusu. Žiaľ, prezenčne sa
učilo iba týždeň - už 28. septembra sme
zaviedli dištančnú výučbu a aj keď
snahou vedenia fakulty bolo obnoviť čo
najskôr aspoň čiastočne prezenčnú
výučbu, od polovice októbra prešla celá
univerzita rozhodnutím jej krízového
štábu na dištančnú formu a s účinnosťou
od 26. októbra dokonca do ‚núdzového‘
režimu činnosti, takže aj zamestnanci
našej fakulty pracovali prevažne formou
práce z domu. Núdzový režim bol zrušený
k 16. novembru, no výučba naďalej
pokračuje dištančnou formou, čo je
situácia, s ktorou sme sa po prvý krát v
72-ročnej histórii našej fakulty stretli na
jar tohto roka a je pre nás mimoriadne
náročná, pretože vyučovať medicínu
týmto spôsobom je veľmi
zložité a
napriek maximálnemu úsiliu našich
pracovníkov aj nepostačujúce a dlhodobo
neprijateľné,“ hovorí dekan Lekárskej
fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD., podľa ktorého dištančná forma
vzdelávania nepredstavuje jednoduché
zadávanie úloh učiteľmi a samoštúdium

študentov. Pedagógovia museli zvládnuť
nečakanú výzvu, keď boli nútení
prispôsobiť sa novej situácii a nájsť
vhodné formy výučby, aby študentom
poskytli čo najviac poznatkov dištančnou
formou.

„Na výučbu začali učitelia využívať rôzne elektronické možnosti na interaktívny
kontakt s poslucháčmi prostredníctvom Skype, Microsoft Teams, eZuce, Zoom, Microsoft
Forms či Moodle, pričom vyučovať medicínu a iné zdravotnícke odbory elektronickou
formou nie je jednoduché - ešte nedávno sa nám to dokonca javilo ako celkom nemožné...
Skúšky sú aktuálne takisto realizované online formou vďaka systému ROGO, ktorý sme na
fakulte zaviedli už v predošlom období a bolo ho potrebné už iba rozšíriť na ďalšie
predmety. Na rozdiel od jarných mesiacov, kedy sme sa museli prispôsobiť nečakanej
zmene doslova z jedného dňa na druhý, nový akademický rok 2020/2021 sme už začínali
vedomí si možných rizík kvôli šíriacej sa pandémii, ale i možností, po ktorých sa dá siahnuť
pri prerušení prezenčnej výučby, aj keď dištančný spôsob vyučovania na lekárskej fakulty
nemá obdobu,“ vysvetľuje dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Ako dodáva, uplynulé
mesiace iba potvrdili opodstatnenosť rozhodnutia vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ vybudovať
čo najskôr moderné Centrum simulátorovej a virtuálnej medicín
y, ktoré za pomoci modernej techniky umožní realizovať časť teoretickej, ale
predovšetkým praktickej výučby študentov medicíny a iných zdravotníckych odborov mimo
zdravotníckych zariadení.
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„Naše donedávna iba vizionárske predstavy už dostali reálne kontúry, pretože
aktuálne finišujeme s rekonštrukciou vybraných priestorov v II. sekcii našej budovy na 3.
poschodí, kde bude toto centrum situované a taktiež sa blíži k záveru verejné obstarávanie
na jeho technické vybavenie. Predpokladám, že simulátorové centrum by sa mohlo začať
aspoň čiastočne využívať už vo februári budúceho roka, teda na začiatku letného semestra.
Budovanie tohto centra ma napĺňa nádejou na výrazné skvalitnenie výučbového
procesu aj v tejto neľahkej situácii zapríčinenej pandémiou a som rád, že sa nám túto
myšlienku darí meniť na realitu aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sme museli prekonať
pri jej realizácii počnúc nájdením vhodných priestorov a ich rekonštrukciou, či verejným
obstarávaním na jeho vybavenie a prístrojovú techniku,“ poznamenáva dekan UPJŠ LF. Na
Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny získala Lekárska fakulta UPJŠ podľa slov prof.
Pellu dotáciu 800-tisíc eur, pričom významnú investíciu dofinancuje fakulta z vlastných
zdrojov. Jej celková výška ešte nie je známa, keďže aktuálne prebieha súťaž na dodávku
prístrojov.
Z vlastných zdrojov pritom realizovala fakulta v posledných rokoch viaceré veľké
investície, napríklad prevažnú časť rekonštrukcie budovy, ktorá patrí UPJŠ. Po úvodnej
rekonštrukcii časti opláštenia objektu a výmene okien z projektu MEDIPARK totiž UPJŠ LF
pokračovala z vlastných zdrojov v rekonštrukcii opláštenia, renovácii striech a výmene okien
na prevažujúcej časti objektu, teda na južnej strane II. sekcie a severnej, západnej a južnej
strane III. sekcie, kde sídlia teoretické ústavy a administratíva fakulty. V záverečnej fáze –
teda tesne pred kolaudáciou a odovzdaním do prevádzky – je v súčasnosti posledná etapa
rekonštrukcie IV. sekcie s Aulou LF a posluchárňami. Lekárska fakulta UPJŠ okrem toho
pokračuje aj v ďalších rekonštrukčných prácach vnútri objektu, v ktorom pôsobí. Z vlastných
zdrojov začala nedávno s realizáciou rekonštrukcie vnútorných rozvodov vody a zveľaďuje
tiež objekty na Šrobárovej 2, kde sídli časť predklinických ústavov fakulty.
„Som veľmi rád, že sa nám podarilo po rôznych peripetiách sfinalizovať túto
rekonštrukciu realizovanú z vlastných zdrojov a plánujeme uskutočniť aj slávnostné
otvorenie zrekonštruovanej budovy, keď nám to epidemiologická situácia dovolí.
Samozrejme, v rozvoji fakulty budeme ďalej pokračovať v závislosti na našich finančných
možnostiach, aby sa naši študenti cítili v priestoroch fakulty komfortne aj napriek veku tejto
budovy, ktorá slúži svojmu účelu už 36 rokov. Pritom väčšie investície do jej do opravy a
modernizácie sa realizujú iba v poslednej dekáde, keďže v minulosti patrila nemocnici
a univerzita ju získala do svojho vlastníctva až v roku 2010,“ podotýka prof. MUDr. Daniel
Pella, PhD.
Realizovať takéto finančne náročné stavebné či rozvojové investície môže fakulta iba
vďaka spoplatnenej výučbe študentov v anglickom jazyku, pričom zahraniční študenti majú
nezanedbateľný ekonomický prínos nielen pre fakultu, ale aj celú univerzitu. O vysokom
kredite Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorá ponúka svojim študentom - slovenským i zahraničným
- skutočne veľmi kvalitné štúdium medicíny, svedčí aj skutočnosť, že aktuálne ju navštevujú
zahraniční medici pochádzajúci z 56 krajín sveta, vrátane tých ekonomicky najvyspelejších.
Za takmer tridsať rokov, čo môžu UPJŠ LF navštevovať aj študenti zo zahraničia, evidujeme
už celkovo 74 krajín pôvodu našich študentov https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/krajiny-povodu-studentov/ .
Vysoký záujem študentov z vyspelých krajín západnej Európy vypovedá o kvalite a
atraktivite značky Lekárskej fakulty UPJŠ v medzinárodnom meradle. Štúdium končia
absolventi s komplexnými vedomosťami a nemajú problém s uplatnením sa v medicínskej
praxi.
Ako poznamenáva prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného
programu všeobecné lekárstvo na UPJŠ LF doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH,
mim. prof., vedenie fakulty teší, nielen veľký záujem zahraničných študentov o štúdium v
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dennej forme na Lekárskej fakulte UPJŠ, ale aj rastúci záujem absolventov našej fakulty zo
zahraničia o postgraduálne štúdium na svojej alma mater, či záujem zostať žiť po
skončení štúdia na Slovensku a pracovať v slovenských nemocniciach.
„Pre zaujímavosť, na našej fakulte aktuálne
študuje takmer dvesto doktorandov, z ktorých deviati sú
zahraniční študenti a z nich šesť je absolventov našej
lekárskej fakulty. Okrem toho máme vedomosť o tom, že
viacerí naši absolventi ostali pôsobiť v slovenských
nemocniciach – ‚našich‘ lekárov máme napríklad v
Rožňave, Levoči, Vranove nad Topľou, či košickej
Železničnej nemocnici a dokonca aj v Univerzitnej
nemocnici L. Pasteura Košice,“ hovorí doc. MUDr.
Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

****
Prinášame Vám aj príbehy dvoch zahraničných lekárok, ktoré získali diplom
z medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ a jednej súčasnej študentky. Camila z Malorky
spromovala v júni a pracuje na „ARE“ v rožňavskej nemocnici, Poľka Karolina nastúpila
študovať postgraduálne štúdium na UPJŠ LF a venuje sa kardiológii a Srbka Jelena je
tretiačka na všeobecnom lekárstve, pričom medicínu študuje v slovenskom jazyku.

dr. Camila Carbonell Capo

dr. Karolina Sieradzka

Jelena Čkonjevič

„Áristka“ v rožňavskej nemocnici MUDr. Camila Carbonell Capo: „Neviem,
čo bude o desať rokov, ale momentálne cítim, že je moje miesto na Slovensku“
Tridsaťtriročná Camila Carbonell Capo pochádza zo španielskej Malorky. Na
Slovensko prišla pred šiestimi rokmi kvôli štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte
UPJŠ v Košiciach a ostala tu žiť a pracovať aj ukončení jej štúdia v júni tohto roka.
„Po maturite som sa rozhodovala, čo chcem robiť a keďže som chcela pomáhať
ľuďom a páčila sa mi práca v zdravotníctve, začala ďalej študovať ako zdravotná sestra.
Po absolvovaní univerzity som odišla pracovať do Veľkej Británie ako sestra, no po dvoch
rokoch som sa rozhodla pre štúdium medicíny. Hľadala som si informácie o rôznych
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možnostiach štúdia a navštívila som niekoľko lekárskych fakúlt, pričom košická lekárska
fakulta najviac upútala moju pozornosť a keďže ponúkala štúdium v anglickom jazyku,
bolo to dobré riešenie. Možno to bol osud,“ hovorí Camila Carbonell Capo, ktorá prichádzala
do našej krajiny ako 27- ročná s tým, že o Slovensku nevedela takmer nič. Všetko bolo pre ňu
nové, no mala záujem spoznať nové miesta, novú kultúru a ľudí. Camila poznamenáva, že
štúdium medicíny bolo náročné, ale cítila podporu zo strany pedagógov a ochotu pomôcť, čo
si cení doteraz. Keďže predtým pôsobila dva roky v Anglicku, študovať v angličtine pre ňu
nebol problém, aj keď jej rodným jazykom je španielčina. Horšie to bolo so slovenčinou.
„Je to podľa mňa veľmi ťažká reč. Môj materinský jazyk patrí do skupiny
románskych jazykov a je úplne odlišný od slovenčiny. Dohovorím sa síce, no stále mám
veľké rezervy, aj keď verím, že časom zvládnem dobre aj slovenčinu, keďže som sa
rozhodla tu zotrvať aj po skončení lekárskej fakulty ako lekárka. Dôvodom bolo, že som si
vašu krajinu zamilovala, sú mi sympatickí tunajší ľudia a milujem aj slovenskú kuchyňu,
tak prečo nie Slovensko?“ usmieva sa a prezrádza, že ďalším dôvodom prečo zostať bol aj jej
slovenský priateľ a tiež pracovná ponuka, ktorú jej posunula prodekanka Macejová.
„Prijala som ponuku pracovať na oddelení anestéziológie a multiodborovej
intenzívnej starostlivosti v rožňavskej nemocnici, kde mám skvelých kolegov po ľudskej
i pracovnej stránke a mám možnosť veľa sa od nich naučiť. Aktuálna realita je dosť
komplikovaná hlavne z dôvodu pandémie – na takúto situáciu sme počas štúdia, ktoré nám
dalo veľa, ale neboli pripravovaní. Avšak človek musí zvládnuť aj neočakávané situácie
a učiť sa prispôsobovať. Prvé týždne a mesiace sú samozrejme najťažšie, no robím
povolanie, ktoré som si vybrala a ktoré ma veľmi baví. Som rada, že som sa rozhodla pre
túto cestu,“ poznamenáva MUDr. Camila Carbonell Capo a dodáva, že síce nevie, čo bude o
desať rokov, ale momentálne cíti, že jej miesto je tu na Slovensku, kde strávila pekné
študentské roky a našla si veľa priateľov.
„Touto cestou chcem pozdraviť všetkých mojich
pedagógov, a poďakovať im za to, že mi pomohli dostať sa
tam, kde som dnes. Bez ich vedomostí a obetavosti by to
nebolo možné,“ zdôrazňuje mladá Malorčanka, ktorá sa na
Slovensku cíti byť doma (na fotografii počas výletu

k jaskyni Zlá diera v Prešovskom okrese).

Študentka doktorandského štúdia vo VUSCH-u MUDr. Karolina Sieradzka:
„Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ mi dalo výborné základy pre prácu lekára“
V anglickom jazyku študovala všeobecné lekárstvo na UPJŠ LF aj ďalšia čerstvá
absolventka - MUDr. Karolina Sieradzka, ktorá pochádza z poľskej rodiny, ale od
narodenia žila desať rokov v americkom New Yorku, potom deväť rokov v menšom poľskom
meste Sandomierz a následne strávila šesť krásnych rokov spojených so štúdiom medicíny v
Košiciach. Tunajšiu lekársku fakultu objavila náhodou, no bola pre ňu skvelým riešením
pretože chcela študovať v angličtine a zároveň byť čo najbližšie k svojim blízkym – rodičom
a trom sestrám...
„Košice pre mňa neboli neznáme mesto – navštívila som ho už v minulosti viackrát
a veľmi sa mi páčilo, ale nevedela som, že je tu možnosť študovať aj v angličtine. Bola to
iba zhoda náhod, že som sa o tom dozvedela, a bolo rozhodnuté. Výhodou Košíc je, že je to
veľmi príjemné malé-veľké mesto – vzdialenosti nie sú priveľké a človek nezažíva
preťaženú dopravu, no zároveň tu nájde všetko, čo potrebuje k modernému životu –
obchody, kaviarne, kiná, divadlá aj prírodu. Bývam na sídlisku KVP, odkiaľ to mám na
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skok do mesta, okrem toho má sídlisko dobrú infraštruktúru a pritom vidím z okna les...
Taktiež je vcelku blízko Budapešť, Bratislava, či Viedeň, odkiaľ sa dá ďalej cestovať, ale aj
poľské Zakopané, napríklad. Mesto Košice mi jednoducho učarovalo a rozhodla som sa tu
natrvalo ostať, aj vďaka možnosti môjho ďalšieho uplatnenia, ktorým je doktorandské
štúdium na I. kardiologickej klinike,“ hovorí.
Karolina chcela študovať v angličtine, no zároveň hľadala školu v blízkosti svojho
domova, kde má veľkú milujúcu rodinu. Slovensko sa jej páčilo a krajina jej bola blízka.
Oceňuje, že na Lekárskej fakulte UPJŠ mala množstvo spolužiakov z rôznych krajín, čo
považuje za veľké plus, ktoré možno zužitkuje aj v budúcnosti vďaka rôznym kontaktom.
„Bola to možnosť spoznať iné kultúry a myšlienky, ale trebárs aj rôzne kuchyne,
keďže sme si niekedy spoločne varili a ochutnávali tak rôzne jedlá... Spomínam na roky
štúdia s láskou a som rada, že počas nich vzniklo veľa dobrých priateľstiev naprieč
rôznymi krajinami. Už som dvakrát navštívila svoju priateľku z Cypru a keď sa bude dať
znovu cestovať, chystám sa aj za priateľmi do Írska,“ prezrádza Karolína, ktorú už od
druhého ročníka na medicíne lákala kardiológia, pretože pri štúdiu anatómie ju srdce ako
jedinečný orgán veľmi uchvátilo. A keďže uvažovala nad uplatnením v medicíne, no zároveň
chcela ostať pôsobiť v školstve, bola nadšená keď sa jej po júnovej promócii otvorila
možnosť začať študovať doktorandské štúdium na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a
VUSCH, a.s., kde nastúpila iba niekoľko týždňov dozadu, teda v októbri.
„Od malička som chcela byť lekárka a pomáhať ľuďom. Rozhodnutie ísť na
medicínu bolo preto automatické, otázka bola iba kam. Chcela som študovať v anglickom
jazyku, pretože to otvára dvere novým možnostiam a poľské názvy používané v medicíne sa
často líšia od latinských či anglických názvov. No zároveň som chcela byť čo najbližšie
k svojmu domovu. Košice boli dobrá voľba - bolo to výborné rozhodnutie a Lekársku
fakultu UPJŠ môžem každému vrelo odporučiť. V Poľskú sú univerzity, ktoré majú veľký
‚cveng‘ kvôli svojej histórii, ale keď hovorím s priateľmi, ktorí študovali napríklad v
Krakove, mám pocit, že ja mám hlbšie vedomosti. Som veľmi spokojná, štúdium mi dalo
naozaj veľmi dobré základy pre prácu lekára, aj keď prechod do praxe bol pochopiteľne
náročný, pretože so sebou priniesol zodpovednosť za zdravie a životy pacientov. Kniha vám
napríklad povie, ktorý liek sa používa na aké ochorenie, ale nepovie vám, ako sa správne
rozhodnúť u pacienta, ktorý má množstvo chorôb. S tým vám pomôžu iba kolegovia
a prax,“ vysvetľuje. Aj keď sú poľština a slovenčina blízke jazyky, Karolina spomína, že naša
reč bola sem-tam aj zdrojom nedorozumenia alebo vtipných situácií, keďže rovnaké výrazy
majú rôzny význam.
„Napríklad v kardiológii sa využívajú pri EKG
takzvané zvody, pričom to v poľštine pripomína slovo
‚wzvód‘ znamenajúce erekciu, takže keď som sa s ním
stretla prvý krát, myslela som si, že si zo mňa kolega
uťahuje, keď hovorí, že musíme pacientovi spraviť
erekcie... Skúsenejší poľskí študenti tiež radia svojim
novým kolegom po príchode na Slovensko, aby veľmi
opatrne používali slovo ‚szukanie‘, pretože raz sa
niektorému z mojich krajanov podarilo na dekanáte
zahlásiť, že ‚on šukať dekana‘, teda hľadal pána dekana,
vyznelo to však inak, “ smeje sa mladá kardiologička, ktorá
sa na Slovensku už cíti byť doma.
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Študentka všeobecného lekárstva Jelena Čkonjevič: „Dištančné štúdium
nie je vhodná forma pre výučbu medicíny, no učitelia robia maximum“
Jelena Čkonjevič pochádza z Belehradu v Srbsku a aktuálne študuje 3. ročník
všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku. Do Košíc prišla na odporúčanie známych - kvôli
dobrému menu UPJŠ LF a kvalite výučby, ale aj príjemnej životom pulzujúcej metropole,
ktorá niesla pred časom titul hlavného mesta kultúry. „Je to príjemné miesto na život
a štúdium - veľmi pekné a všestranné mesto a ja sa tu cítim veľmi dobre. Prišla som do
Košíc žiť ako 18-ročná, rok pred prijímacími skúškami na medicínu, aby som si osvojila
slovenčinu, pričom som si platila hodiny a samozrejme, pilovala som aj testy na prijímacie
skúšky z biológie a chémie. Skúšky na všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku som
napokon úspešne zvládla a ide mi aj samotné štúdium, ktoré je síce náročné, ale veľmi ma
baví. Aj keď je slovenčina podobná srbčine, osvojiť si niektoré výrazy nebolo jednoduché,
hlavne, keď majú podobné výrazy celkom iný význam. Chválabohu sa v rámci medicíny
používa veľa latinských a gréckych výrazov,“ poznamenáva. Práve jazyk robil Jelene
spočiatku najväčšie problémy a so slovenčinou bojovala viac ako s náročnosťou jednotlivých
predmetov. Ako hovorí, bez veľmi dobrej znalosti jazyka sa nemôžete dobre naučiť ani obsah
študovaného predmetu. Popasovala sa s tým však a dnes má dokonca občas problém
spomenúť si na niektoré názvy orgánov alebo chorôb vo svojom rodnom jazyku... Za ďalšiu
náročnú vec považuje život v inej krajine bez svojej rodiny a priateľov z jej blízkeho okolia.
Nových kamarátov, samozrejme, získala a aj keď študuje v kruhu samých Slovákov, necíti sa
cudzo, naopak, má pocit, že ju spolužiaci skvelo prijali a vždy podporovali.
„Na Slovensku trávim dvakrát v roku súvislo 3 až 4 mesiace, pretože do Košíc
prichádzam zvyčajne na celý semester a odchádzam až po zložení skúšok. Spočiatku mi bolo
ťažko a chýbala mi rodina, ale už som si na tento režim zvykla a zvykli si aj moji blízki – iba
mamka to znáša stále rovnako ťažko. V aktuálnej epidemiologickej situácii netuším, kedy
svoju rodinu znovu uvidím, radšej neriskujem odchod domov, aby som nemusela ísť do
karantény v Srbsku aj na Slovensku po návrate do školy... Situácia sa rýchlo mení a
nevieme, čo prinesie zajtrajšok, preto je istejšie ostať tu v Košiciach a venovať sa
maximálne škole, kde máme dištančné štúdium. To je veľmi náročné a nie je to vhodná
forma pre výučbu medicíny, hlavne pri klinických predmetoch, ktoré nám v treťom ročníku
pribudli, no učitelia robia maximum, aby nám poskytli potrebné poznatky. Napriek tomu
chýbajúcu prezenčnú výučbu budeme cítiť, preto verím, že táto situácia nebude trvať dlho
a štúdium sa opäť vráti čo najskôr do normálu,“ hovorí.
Rozhodnutie prísť študovať na lekársku fakultu do
Košíc Jelena neľutuje – na školu mala dobré referencie
a realita podľa nej ešte predstihla jej očakávania. „Veľmi
dobre sú tu rozvrhnuté predmety čo do rozsahu, napríklad
trojsemestrálna anatómia mi určite poskytla viac
vedomostí ako dva semestre anatómie vyučované
v Belehrade, pretože učitelia mohli ísť viac do hĺbky...
Štúdium na UPJŠ nie je jednoduché, no práve preto ho
môžem skutočne vrelo odporúčať - som presvedčená, že
medikov dobre pripraví na ich budúce povolanie. Už
samotné prijímacie skúšky sú veľmi náročné, ale kto nimi
prejde, má veľké šance zvládnuť aj školu úspešne, takže je
to asi dobrá selekcia uchádzačov,“ podotýka.
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