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Термін подання заяви на навчання
28.02.2021 р.

День відкритих дверей
04.02. 2021 р.

Обов’язкові додатки:

Оплата за прийом документів:
• 50 євро – письмова форма заяви, подана тільки у 

«паперовій формі» (бланк ŠEVT)
• 30 євро – електронна форма заяви, зареєстрована на 

порталі e-Prihlas.

1. Медична довідка (оригінал), бланк можна знайти в інтер-
неті.
2. Підтвердження про оплату за прийом документів.

www.upjs.sk/lekarska-fakulta

Медичний факультет Університету ім. Павла Йозефа  
Шафарика в Кошицях

Trieda SNP 1, 040 11 Košice

055/234 3361

jana.bodnarova@upjs.sk

Можливості навчання у 2021/2022 навчальному році

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ПАВЛА ЙОЗЕФА 
ШАФАРИКА В КОШИЦЯХКонтакти



Навчання англійською мовою

Про нас

Масштабна науково-дослідна робота

Контакт з пацієнтами

Навчальний процес на факультеті

Крім педагогічної діяльності, на факультеті проводяться різні нау-
кові дослідження в межах національних і міжнародних проектів 
з використанням унікальних приладів і лабораторій, облашто-
ваних за кошти Структурних фондів ЄС. Завдяки участі факуль-
тету у важливих науково-дослідних проектах зростаєє рівень 
наукових результатів, рейтинг, престиж та якість навчального 
процесу, який відбиває новітні здобутки в галузі медицини.

З 1992 року на факультеті можна здобувати освіту за спеціальністю 
«лікувальна справа» і «стоматологія» англійською мовою. Сьогодні 
на нашому факультеті навчаються студенти із понад 40 країн світу.

Значну частину навчання студенти проходять на базі медичних 
установ, які обладнані сучасною технікою, і в яких працюють фа-
хівці, що застосовують найновіші методи лікування. Навчання тут 
відбувається в очній формі (лікар, студент – пацієнт).

Теоретична частина навчального процесу проходить у лаборато-
ріях, аудиторіях, лекційних залах та спеціалізованих кабінетах.

Студенти факультету навчаються на базі 60 структурних підрозділів, 
серед яких інститути, клініки, науково-дослідні та експерименталь-
ні підрозділи й установи спеціального призначення. Більша части-
на клінічного навчання проходить в Університетській лікарні ім. Л. 
Пастера в Кошицях.

Студенти протягом навчання мають змогу взяти участь у програмі 
студентської мобільності «Еразмус+» і навчатися або пройти стажу-
вання в закордонному університеті.

Факультет забезпечує подальшу освіту медпрацівників в межах 
спеціалізованих і сертифікованих освітніх програм.

Інформація про прийом документів доступна на 
www.upjs . sk/publ ic/media/0442/podmienky_pre_pr i -
jatie_21_22%20AS.pdf

Більше про студентське життя можна прочитати на:

Спілка студентів-медиків міста Кошиці 

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/stu-
dentske-organizacie/SMMK/

Словацька спілка студентів-стоматологів

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/stu-
dentske-organizacie/SSSZL/

Медичний факультет має понад 70-річну історію. Навчати май-
бутніх лікарів тут розпочали у вересні 1948 року, і відтоді до май-
бутньої професії було підготовано більше ніж 12 000 медпра-
цівників.

Коротко про вступМедичний факультет
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