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Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium 
na UPJŠ LF v Košiciach v ak. roku 2022/2023 

III. kolo 
 
Termíny: podanie prihlášky:  do 16. novembra 2022 
 

prijímacie pohovory: od 21. do 30 . novembra 2022  
 
 
Poplatok:   Eur 50,– klasická prihláška, Eur 40,– elektronická prihláška 
1 

− uhradiť len bankovým prevodom 
− číslo účtu: 7000078360/8180 

banka: štátna pokladnica 
variabilný symbol: 1029 
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka) 
IBAN: SK7381800000007000078360 
SWIFT: SUBASKBX 

− doklad o zaplatení doručiť spolu s prihláškou 
 

Témy dizertačných prác: zverejnené na 

 Doktorandské štúdium,  

 Záujemcovia o doktorandské štúdium, 

 resp. k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum 
UPJŠ LF v Košiciach 

 

Tlačivá:   „Prihláška na doktorandské štúdium“ (ŠEVT 49 400 2) 
− prihlášku možno zaslať aj elektronickou formou 

http://e-prihlaska.upjs.sk/ (elektronickú prihlášku je 
potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami 
doručiť na Oddelenie pre vedu a výskum UPJŠ LF 
v Košiciach). Pred vyplnením formuláru elektronickej 
prihlášky si prečítajte manuál (záložka „Manuály“).  

 
Ďalšie informácie: 
− možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému 
− Prihlášku spolu s prílohami zaslať poštou (alebo podať v podateľni UPJŠ LF 

v Košiciach) a adresovať na: Oddelenie pre vedu a výskum UPJŠ LF 
Mgr. Zuzana Tomková  
Trieda SNP 1 
040 11  Košice 

                                                 
1  Rozhodnutie rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách 
nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach 

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/doktorandske/prijimacky/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/
https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-treti-stupen/
http://e-prihlaska.upjs.sk/
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Zoznam príloh k prihláške: 
1. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímací pohovor 1 
2. lekárske potvrdenie o zdravotnom stave (len denná forma štúdia) 
3. štruktúrovaný životopis s uvedením súpisu publikovaných a nepublikovaných prác, 

prípadne odborné posudky o týchto prácach 
4. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzači, ktorí sú v poslednom 

ročníku VŠ, doručia overenú kópiu vysokoškolského diplomu hneď po promócii) 
5. rámcový projekt (len v študijnom programe Normálna a patologická fyziológia) 
6. overený doklad o štátnom občianstve (u cudzincov) 
7. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy 
8. stanovisko zamestnávateľa k zameraniu témy dizertačnej práce a súhlas 

s doktorandským štúdiom (len pre externú formu štúdia) 
 

Všeobecné podmienky prijatia na doktorandské štúdium: 
− ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
− úspešne vykonaný prijímací pohovor v príslušnom študijnom odbore 
− pri dennej forme budú uprednostnení uchádzači s predchádzajúcou úspešnou 

účasťou v ŠVOČ 
 

Požiadavky na uchádzačov podľa študijných programov: 
 

Vnútorné choroby 
– absolventi doktorského štúdia (Všeobecné lekárstvo) 
 

 
 

Košice, 08. novembra 2022 
 

          prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., v. r.  
dekan UPJŠ LF v Košiciach 


