
LEKÁRSKA
FAKULTA

INFORMÁCIE
 O PRIJÍMACOM KONANÍ

Kontakt

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Termín pre podanie prihlášky 
28. 02. 2021

Deň otvorených dverí
4.2. 2021

Povinné prílohy:

Poplatok za prijímacie konanie:
• 50,-Eur papierová forma prihlášky podaná len v„papierovej 

forme“ (tlačivo ŠEVT)
• 30,-Eur elektronická forma prihlášky zaregistrovaná prostred-

níctvom portálu e-Prihlas. 

Potvrdenie:
• 1. o zdravotnej spôsobilosti (originál), formulár nájdete         

na webe.
• 2. o úhrade poplatku za prijímacie konanie

www.upjs.sk/lekarska-fakulta

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1 040 11 Košice

055/234 3361

jana.bodnarova@upjs.sk

Možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH



Štúdium v anglickom jazyku 

O fakulte

Bohaté vedecko-výskumné aktivity

Kontakt s pacientom

Výučba na fakulte

Okrem pedagogickej činnosti má aj bohaté vedecko-vý-
skumné 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 zvyšu-
je kvalitu vedeckých výstupov, rating, prestíž a tiež kvalitu 
štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej 
vedy.

Od roku 1992 realizuje fakulta štúdium všeobecného lekárst-
va a zubného lekárstva v anglickom jazyku. V súčasnosti 
na fakulte študujú mladí ľudia z viac ako 40 krajín sveta.

Významnú časť výučby študenti absolvujú vo výučbových 
základniach v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú 
moderne vybavené a personálne zabezpečené odborníkmi 
s najnovšími liečebnými metódami, kde dominuje kontaktná 
výučba (lekár, študent – pacient).

Teoretická výučba prebieha v laboratóriách, učebniach, 
posluchárňach a špecializovaných učebniach.

Fakulta výučbu študentov realizuje na 60 pracoviskách, t. j. 
v teoretických ústavoch, na klinikách, vedecko-výskumných 
pracoviskách, experimentálnych pracoviskách a účelových 
zariadeniach. Prevažná časť klinickej výučby prebieha 
v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice.
Študenti majú počas štúdia možnosť výmenného študijného 
pobytu alebo stáže v rámci ERASMUS+ na zahraničnej vysokej 
škole.
Fakulta poskytuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov v špecializačných a certifikačných študijných 
programoch.

Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na   
www.upjs.sk/public/media/0442/podmienky_pre_pri-
jatie_21_22%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/

Inštitúcia s vyše 70-ročnou históriou, ktorá s výučbou 
budúcich lekárov začala v septembri 1948 a odvtedy 
pripravila na svoje budúce povolanie viac ako 12-tisíc 
zdravotníckych pracovníkov. 

Prijímacie konanie vo vreckuLekárska fakulta


