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Absolventi Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach promovali v talároch
V dňoch 26.-28. júna sa konali na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach promócie
absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia, ktoré boli výnimočné tým, že
absolventi promovali po prvý raz v talároch. Vedenie UPJŠ LF ponúklo túto možnosť
študentom na sklonku minulého roka a v zrealizovanej ankete väčšina z nich túto myšlienku
podporila a hlasovala za taláre. Lekárska fakulta preto zabezpečila 320 kusov talárov
pozostávajúcich z dlhého plášťa a čiapky v rôznych veľkostiach, ktoré si absolventi
zapožičiavali bezplatne.
Čierne študentské taláre s červeným lemovaním efektne kontrastovali s prevažujúcou
červenou farbou vynoveného zariadenia Auly Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorej
nový šat ešte umocnil nielen slávnostnosť promočných aktov, a pridá na dôstojnosti aj iným
ceremóniám. Aula v posledných mesiacoch získala nový červený koberec, tapacírovanú
červenú tabuľu za zrekonštruovaným pódiom a nové efektné i pohodlné čalúnenie z kvalitnej
červenej látky pôvodných hnedých koženkových kresiel, aj drevených lavíc. Nanovo sa tiež
vytapacírovali vstupné dvere ladené v tlmenej zelenej farbe a zrealizované boli aj ďalšie
menšie opravy.

Archív LF UPJŠ: Aula LF UPJŠ v novom elegantnom šate

„Technický stav budov, v ktorých sídli Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach,
zodpovedal dlhé roky tomu, že sa do nej od odovzdania do užívania v roku 1985 veľmi
neinvestovalo, keďže patrila najprv Fakultnej nemocnici s poliklinikou na Triede SNP a
neskôr Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Odkedy prevzala budovy
teoretických ústavov v roku 2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, boli
zrealizované už viaceré významnejšie investície zo strany univerzity aj našej fakulty.
A keďže Aula Lekárskej fakulty je našou výkladnou skriňou, urobili sme v nej za posledný
rok viaceré pomerne finančne nákladné opravy, ktoré zlepšili nielen jej technický stav, ale
tiež prispeli k modernizácii interiéru a skrášleniu, ktorý získal vďaka elegantnej červenej
farbe, ktorá je farbou našej lekárskej fakulty, i kvality použitých materiálov, oveľa
honosnejší ráz,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr.
Leonard Siegfried, CSc.
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Z archívu LF UPJŠ: promócie v dňoch 26.-28. júna 2014
Medzi promujúcimi absolventmi akademického roka 2013/2014 bolo 174 absolventov
študijného programu Všeobecné lekárstvo, 50 absolventov Zubného lekárstva, 9 absolventov
magisterského štúdia v odbore Fyzioterapia, 37 absolventov bakalárskeho štúdia v odbore
Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo a 12 absolventov rigorózneho konania
v odbore ošetrovateľstvo. Promovalo tiež 36 absolventov študijného programu General
Medicine a 11 absolventov študijného programu Dental Medicine.
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Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je inštitúcia s vyše
65-ročnou históriu. S výučbou budúcich lekárov začala v septembri 1948 a odvtedy ich
pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Od roku 1992 umožňuje absolvovať
štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú
v súčasnosti mladí ľudia zo štyridsiatich krajín sveta.
História fakulty je úzko spätá s rozvojom humánnej medicíny na východnom
Slovensku po II. svetovej vojne. Vznik lekárskej fakulty v Košiciach ako pobočky Slovenskej
univerzity v roku 1948 bol reakciou na vtedajší nedostatok lekárov vo východoslovenskom
regióne. Vznik lekárskej fakulty predstavoval nielen moderné začiatky vzdelávania lekárov
v tejto oblasti Slovenska, ale tiež rozvoj vysokého školstva v tomto regióne. Metropola
východného Slovenska tým nadviazala na univerzitnú tradíciu, ktorá siaha až do 17. storočia,
kedy tu jestvovala Košická univerzita.
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najstaršia fakulta
UPJŠ a zabezpečuje doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné
lekárstvo a tiež bakalárske a magisterské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo,
fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. V akademickom roku 2013/2014 študuje na LF UPJŠ
doktorské štúdium celkovo 2166 študentov (z toho v odbore Všeobecné lekárstvo 1125, Zubné
lekárstvo 292, General Medicine 631 a Dental Medicine 118 študentov) a bakalárske
a magisterské štúdium celkovo 120 študentov (z toho odbor ošetrovateľstvo 37, odbor
fyzioterapia 48 a verejné zdravotníctvo 35 študentov). Realizuje sa na nej aj doktorandské
štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach má 60 pracovísk, ktoré tvoria ústavy, kliniky,
vedecko-výskumné a experimentálne pracoviská a účelové zariadenia. Svoje výučbové
základne má spolu v 11 zdravotníckych inštitúciách, ktoré umožňujú študentom
bezprostredný kontakt s pacientom a modernými liečebnými postupmi. LF UPJŠ
je životaschopná ustanovizeň, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied
a vo vzdelávaní lekárov v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska,
ale aj mnoho iných krajín sveta – Európy, Ázie, Afriky, Ameriky i Austrálie.
Veľmi úspešne si plní svoje základné spoločenské poslanie – vychováva kvalitných
lekárov, pričom kvalitná výučba na tejto fakulte poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie
sa jej absolventov na trhu práce, a realizuje tiež medicínsky výskum. Popri pedagogickej
činnosti a príprave medikov na budúce povolanie sa fakulta zaoberá bohatou výskumnou
činnosťou v rámci národných, ale aj medzinárodných projektov a s pomocou unikátnych
laboratórií a prístrojov budovaných z prostriedkov získaných z Európskych štrukturálnych
fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty má za cieľ zvýšiť kvalitu
vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá
zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.
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