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вул. Трєдна СНП, 1, 040 11 м. Кошице

Термін подання заяв для вступу
до 28. 02. 2022 року

День відкритих дверей
15. 02. 2022 року

Обов’язкові супровідні документи:

Оплата за процедуру прийому документів:
• 50 євро – письмова заява для вступу, подана виключно в «паперовій» формі (бланк ŠEVT).
• 30 євро – електронна заява, зареєстрована через портал e-Prihlas.

Підтвердження про:
• 1. Медична довідка (оригінал), бланк можна знайти на веб-сайті
• 2. Підтвердження про оплату за прийом документів
• 3. Нотаріально засвідчену копію свідоцтва та додатка про повну загальну середню 

освіту, у разі повної загальної середньої освіти

КОНТАКТИ

@upjslf lekarska_fakulta_upjs

Можливості навчання  
у 2022/2023 н. р.



Інші варіанти навчання

Про факультет

Якість навчання

Науково-дослідна робота

Інші цікавинки

Навчання студентів проходить на базі близько 70 структурних підрозділів – теоретичних ін-
ститутах, серед яких клініки, науково-дослідні та експериментальні підрозділи й установи 
спеціального призначення УПЙШ МФ.

• Теоретичне навчання відбувається в аудиторіях, лабораторіях та спеціалізованих прак-
тичних з сучасним обладнанням.

• Студенти завершують клінічну підготовку в сучасних медичних закладах з якісними 
експертами та найсучаснішими методами лікування, де домінує контактне навчання лі-
кар-студент-пацієнт.

• Факультет має навчальні бази у понад десяти лікарнях та майже в двадцяти інших ме-

Медичний факультет має понад 70-річну історію. Навчати майбутніх лікарів тут розпочали у 
вересні 1948 року, і відтоді до майбутньої професії було підготовано більше ніж 15 000 мед-
працівників. Зараз тут можна вивчати одну з п’яти навчальних програм: загальна медицина, 
стоматологія, медсестринство, фізіотерапія або охорона здоров’я.

• Під час навчання студенти мають можливість приймати участь у різноманітних навчаль-
них обмінах або стажуваннях в рамках ERASMUS + в закордонних університетах.

• Окрім додипломної освіти, факультет здійснює також докторантуру та підвищення квалі-
фікації медичних працівників за програмами спеціалізації та атестації.

• Крім педагогічної діяльності, на факультеті проводяться різні наукові дослідження в 
межах національних і міжнародних проектів з використанням унікальних приладів і ла-
бораторій, облаштованих за кошти Структурних фондів ЄС. Завдяки участі факультету 
у важливих науково-дослідних проектах зростає рівень наукових результатів, рейтинг, 
престиж та якість навчального процесу, який відбиває новітні здобутки в галузі медици-
ни.

• З 1992 року на Медичному факультеті УПЙШ можна здобувати освіту за спеціальністю 
«лікувальна справа» і «стоматологія» англійською мовою. Про його престиж свідчить те, 
що нині на нашому факультеті навчаються студенти із понад 50 країн світу

• Якісне викладання дає дуже хорошу основу для працевлаштування випускників цього 
факультету на ринку праці.

Інформація щодо процедури вступу опублікована за посиланням:  
https://www.upjs.sk/public/media/0442/podmienky_pre_prijatie_22_23%20AS.pdf

Більше про студентське життя можна знайти за посиланням:

Спілка медиків міста Кошице

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

Словацька спілка студентів стоматологів

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

Приходьте до нас, щоб здійснити мрію про отримання якісної освіти.

Коротко про 
процедуру вступу

дичних закладах та амбулаторіях. Більшість практичних занять проходить в Університет-
ській лікарні ім. Луї Пастера в місті Кошице та інших провідних медичних закладах міста 
Кошице.

• З 2021/2022 навчального року студенти також навчаються у Центрі симуляторів та вірту-
альної медицини, який на м

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studentske-organizacie/SSSZL/ 

