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Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sa prezentuje aj formou
zverejneného videa na svojej webovej stránke, Facebooku a Youtube
Aj keď je o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach už tradične veľký záujem,
fakulta nepodceňuje svoju propagáciu prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych
sietí. K jej zviditeľneniu sa prispieva webová stránka www.medic.upjs.sk v slovenskej
aj anglickej mutácii i facebookový profil. V týchto dňoch na nich pribudli prezentačné
videá o LF s komentárom v slovenskom a anglickom jazyku a pridané boli aj na portál
Youtube.
Na webovej stránke Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach nájdu návštevníci základné údaje
o fakulte, jej orgánoch, pracoviskách a štúdiu, ale aj informácie o aktuálnom dianí
a organizovaných podujatiach. Aktuálne správy a fotografie sú pridávané aj na profil otvorený
pred vyše dvoma rokmi na Facebooku https://www.facebook.com/upjslf . Týkajú sa
organizačných zmien, návštev významných hostí, pozvánok na pripravované akcie, riportov
z podujatí, informácií pre študentov ohľadom harmonogramu akademického roka,
mimoriadneho voľna či organizovaných podujatí ako sú imatrikulácie, promócie a podobne.
„Návštevníkmi našej webovej stránky sú nielen zamestnanci a študenti fakulty,
ale záujemcovia o štúdium, ktorí prostredníctvom internetu získajú množstvo dôležitých
informácií. Ako prezrádzajú označenia ‚páči sa mi to‘ na našom facebookovom profile, ten
navštevujú predovšetkým naši študenti, vrátane tých zahraničných. Šírenie informácií
takouto formou považujeme v dnešnej ‚elektronickej‘ dobe za celkom prirodzené,“ hovorí
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorého teší
záujem študentov o dianie na fakulte.
Facebookový profil LF UPJŠ v Košiciach sleduje pravidelne niekoľko stoviek
návštevníkov, ktorých zaujíma aktuálne dianie na fakulte. Počet všetkých „lajkov“ dosiahol
aktuálne číslo 1360. V týchto dňoch sme našich priaznivcov potešili pridaním prezentačného
videa s informáciami o Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, Univerzite P. J. Šafárika a meste
Košice na webovú stránku LF UPJŠ a jej facebookový profil s komentárom v slovenskom aj
anglickom jazyku. Pre rýchlejšie šírenie informácií o Lekárskej fakulte UPJŠ v zahraničí sme
pridali tieto videá aj na Youtube, kde bolo tiež pridané ‚Happy video‘, ktoré natočili v júni
promujúci absolventi LF UPJŠ v študijnom programe zubné lekárstvo. Videá nájdete na:
http://youtu.be/U66fSxX7iXU

http://youtu.be/q6YN8mSybp0

http://youtu.be/bfVmfA8prZQ

Ako poznamenáva dekan LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., fakulta sa
prezentuje smerom k domácim uchádzačom o štúdium aj formou organizovania Dňa
otvorených dverí pre stredoškolákov či účasťou na veľtrhoch venovaných vzdelávaniu a pre
zahraničných záujemcov boli vydané propagačné materiály vo forme brožúr so základnými
informáciami o štúdiu na fakulte.
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„Happy video“ absolventov zubného lekárstva LF UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach je inštitúcia s vyše 65-ročnou históriou. 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.
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 Európy, Ázie, Afriky či Ameriky a Austrálie. Veľmi úspešne si plní svoje základné
spoločenské poslanie – vychováva kvalitných lekárov a realizuje medicínsky výskum. Kvalitná
výučba na tejto fakulte poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie sa jej absolventov na trhu práce.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 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. Realizuje aj doktorandské štúdium a
ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Okrem pedagogickej
činnosti má aj bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov
s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov z Európskych štrukturálnych
fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje nielen kvalitu vedeckých
výstupov, rating a prestíž LF UPJŠ, ale aj kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky
medicínskych vied.
Na UPJŠ LF študuje v akademickom roku (AR) 2014/2015 doktorské štúdium 2301 študentov,
z toho študijný program všeobecné lekárstvo1129, zubné lekárstvo 272, General Medicine 775
a Dental Medicine 125 študentov. Bakalárske a magisterské štúdium študuje v tomto AR celkovo 92
študentov (z toho ošetrovateľstvo 20, fyzioterapiu 40 a verejné zdravotníctvo 32).
Porovnanie počtu zahraničných študentov:
AR 2010/2011 – 315 AR 2011/2012 – 409
AR 2013/2014 - 763 AR 2014/2015 – 900

AR 2012/2013 - 589

Záujem o štúdium na LF UPJŠ:
Počet prihlášok na študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo:
AR 2007/2008 – 1124
AR 2010/2011- 1565
AR 2014/2015 - 1566
Počet prihlášok na študijné programy General medicine a Dental medicine
AR 2007/2008 – 53 AR 2010/2011- 189 AR 2014/2015 – 554
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RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka
Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299, 0907 776 442
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

