LEKÁRSKA
FAKULTA

Termín pre podanie prihlášky
do 28. 02. 2022
Deň otvorených dverí
január/február 2022
Povinné prílohy:
Potvrdenie o:
• 1. zdravotnej spôsobilosti (originál), formulár nájdete na webe
• 2. úhrade poplatku za prijímacie konanie
• 3. notárom overenej kópii maturitného vysvedčenia
v prípade už ukončeného stredoškolského vzdelania

KONTAKT
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
www.upjs.sk/lekarska-fakulta

Poplatok za prijímacie konanie:
•
•

055/234 3361

50 Eur - papierová forma prihlášky podaná len „v papierovej forme“ (tlačivo ŠEVT)
30 Eur - elektronická forma prihlášky zaregistrovaná prostredníctvom portálu e-Prihlas

jana.bodnarova@upjs.sk
@upjslf

INFORMÁCIE
PRE ZÁUJEMCOV
O ŠTÚDIUM

lekarska_fakulta_upjs

INFORMÁCIE O FAKULTE

Možnosti štúdia
v akademickom roku
2022/2023

•

Od akademického roka 2021/2022 sa realizuje výučba študentov aj v Centre simulátorovej
a virtuálnej medicíny, ktoré bolo v čase otvorenia najväčšie a najmodernejšie v oblasti
medicíny na Slovensku.

Iné možnosti štúdia
•
•

O fakulte
•

Inštitúcia s vyše 70-ročnou históriou, ktorá s výučbou budúcich lekárov začala v septembri 1948
a odvtedy úspešne ukončilo štúdium už vyše 15-tisíc absolventov. Aktuálne tu môžete študovať
jeden z piatich študijných programov: Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Ošetrovateľstvo,
Fyzioterapia, alebo Verejné zdravotníctvo.

Kvalita vzdelania
• Výučba študentov sa realizuje na cca 70-tich pracoviskách - teoretických ústavoch, klinikách,
vedecko-výskumných a experimentálnych pracoviskách a účelových zariadeniach UPJŠ LF.
• Teoretická výučba prebieha v posluchárňach, učebniach, laboratóriách a špecializovaných
praktikárňach s moderným vybavením.
• Klinickú výučbu študenti absolvujú v moderných zdravotníckych zariadeniach
s kvalitnými odborníkmi a najnovšími liečebnými metódami, kde dominuje kontaktná výučba
lekár-študent-pacient.
• Fakulta má výučbové základne vo viac než desiatich nemocniciach a takmer dvadsiatke iných
zdravotníckych zariadení a ambulancií. Prevažná časť praktickej výučby prebieha v UNLP
Košice a ďalších špičkových košických zdravotníckych zariadeniach.

Študenti majú počas štúdia možnosť zúčastniť sa rôznych výmenných študijných pobytov
alebo stáží v rámci ERASMUS+ na zahraničných univerzitách.
Fakulta realizuje okrem pregraduálneho vzdelávania aj doktorandské štúdium a ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačných a certifikačných študijných
programoch.

Vedecko-výskumné aktivity
• Okrem pedagogickej činnosti vyvíja fakulta aj bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci
národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov
získaných z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné
výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating, prestíž a tiež kvalitu štúdia,
ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.
Ďalšie zaujímavosti
• Od roku 1992 realizuje UPJŠ LF štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva
v anglickom jazyku a o jej prestíži svedčí skutočnosť, že v súčasnosti tu študujú mladí ľudia
z viac ako 50 krajín sveta.
• Kvalitná výučba poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie sa absolventov tejto fakulty
na trhu práce.

Prijímacie konanie
vo vrecku
Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na:
https://www.upjs.sk/public/media/0442/podmienky_pre_prijatie_22_23%20AS.pdf
Viac o študentskom živote nájdete na:
Spolok medikov mesta Košice
www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studentske-organizacie/SMMK/
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studentske-organizacie/SSSZL/
Príďte si k nám naplniť sen o kvalitnom vzdelaní!

