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ŠTUDIJNÝ PLÁN 
 
Odporúčaný študijný plán pre študijný program Neurológia je zostavený tak, aby po jeho 
absolvovaní splnil študent podmienky na úspešné ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky 
štúdia zodpovedajúcej študijnému programu a to ako v študijnej, tak i vo vedeckej časti. 
Vedný odbor Neurológia zahrňuje v sebe široký okruh špecifických zameraní, z toho dôvodu 
študijná časť má spoločný základ, ktorý zahrňuje patofyziológiu a klinické aspekty  
neurologických chorôb. Tieto vedomosti zahrňujú povinné predmety Neurofyziológia 
a Neurológia.  

 
Členenie predmetov resp. činností podľa kreditového systému štúdia je: 

P povinný predmet 
PV povinne voliteľný predmet 
V výberový predmet 

 
Štruktúra predmetov a ich kreditové hodnotenie pre študijnú časť ako aj kredity za písomnú 
prácu k dizertačnej skúške, dizertačnú prácu a publikácie pre vedeckú časť sú nasledovné: 

 
Na spoločný základ nadväzujú vedné disciplíny jednotlivých príbuzných odborov, 

ktoré sú vo forme povinne voliteľných predmetov. Povinne voliteľné predmety určí školiteľ 
podľa zamerania dizertačnej práce. Absolvovanie každého predmetu sa končí skúškou. Za 
úspešné absolvovanie predmetu získa doktorand 10 kreditov. 
 

Ďalšie kredity v študijnej časti študent získava za:  
� podiel na pedagogickej činnosti pracoviska (10 kreditov/semester),  
� liečebno–preventívna činnosť (10 kreditov/semester) 
� absolvovanie dizertačnej skúšky (20 kreditov), 
 

Na dizertačnú skúšku sa doktorand môže prihlásiť, keď naakumuluje 60 kreditov 
v čase od 12 do 18 mesiacov od začiatku doktorandského štúdia. Dizertačná skúška pozostáva 
z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy dizertačnej 
práce.  
 

Študijná časť tvorí asi 1/3 a vedecká časť asi 2/3 pracovného zaťaženia doktoranda. 
Dizertačná skúška musí preukázať, že doktorand sa vie orientovať vo vedeckej problematike, 
dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu. 
 
Rozdelenie štúdia na časti: 
 

V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup z prvého do 
druhého roku štúdia získať minimálne 60 kreditov. Pre postup do ďalších ročníkov nie sú 
stanovené hranice počtu kreditov. Postup študenta do vyšších ročníkov odporučí školiteľ 
a schvaľuje garant štúdia.  
 

Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného 
štúdia. V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. 
Študent externého štúdia nevykonáva priamu pedagogickú činnosť. 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu hlavne vo forme 
individuálnych konzultácií, prípadne seminárov. Na základe odporúčaného študijného plánu 
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ho zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa 
vnútorného predpisu fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. 

 
b) Vedecká časť 
� Identifikácia a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych 

predmetov uvedených v študijnej časti.  
� Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov 

akceptovateľných v popredných odborných periodikách. 
 

Činnosť Kredity 

Dizertačná práca 30 

Publikácia v karentovanom časopise 30 

Publikácia v zahraničnom recenzovanom časopise 20 

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 10 

Publikácia v domácom recenzovanom časopise 10 

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 
 
 
Študijná časť študijného programu Neurológia: 
 

Povinné predmety (spolu 40 kreditov) 
 

Názov predmetu Kredity Ukon čenie 

Neurológia   10 skúška 

Neurofyziológia 10 skúška 

Anglický jazyk 10 skúška 

Základy vedeckej práce v medicíne  10 skúška 

 
Povinne voliteľné predmety (min. 10 kreditov) 

 

Názov predmetu Kredity Ukon čenie 

Spánková medicína 5 skúška 

Neuropsychiatria 5 skúška 

Neurodegeneratívne ochorenia 5 skúška 

Neurofarmakológia 5 skúška 

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika 5 skúška 
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Výberové predmety (min. 5 kreditov) 

 

Názov predmetu Kredity Ukon čenie 

Neurochirurgia 5 skúška 

Základy vedeckej práce v medicíne II 5 skúška 

Ďalšími výberovými predmetmi sú všetky výberové predmety 
ponúkané v doktorandských študijných programoch na UPJŠ 
v Košiciach 

5 skúška 

 
 
 
 


