Katedra Verejného zdravotníctva
Prijímanie uchádzačov pre prvý stupeň VŠ štúdia – bakalársky - prebieha bez prijímacích skúšok
podľa výsledkov zo strednej školy na základe výberového konania. Základnou podmienkou prijatia na
bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania a nešpecifické hodnotenie: znalosť anglického alebo nemeckého jazyka (maturitná skúška,
certifikát). Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady
o vzdelaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o
uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadavky na prijatie
študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.
Podmienka pre zaradenie prihlášky do výberového konania pri externej forme štúdia v Bc. stupni je
dokladovať ukončené stredoškolské vzdelanie. Podmienkou pre otvorenie ročníka v externej forme
štúdia je minimálny počet 10 uchádzačov.
Uchádzači o druhý stupeň VŠ štúdia - magisterské - v dennej aj externej forme v odbore Verejné
zdravotníctvo musia mať ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo. Prijímanie
uchádzačov pre druhý stupeň VŠ štúdia je podľa študijných výsledkov z prvého stupňa VŠ, nešpecifické
hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne.
Uchádzač musí ́byť zdravotne spôsobilý.
Štúdium nie je vhodné pre osoby s:
-

alergiami na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí,

-

závažnými duševnými poruchami, ťažkými poruchami správania,

-

závažnými chorobami mozgu a/alebo periférneho nervového systému,

-

závažnými poruchami tvorby krvi a krvácavými stavmi,

-

ťažkými a prognosticky nepriaznivými chorobami končatín znemožňujúcimi jemnú motoriku a
koordináciu pohybov,

-

ťažkými a prognosticky nepriaznivými chorobami pohybového systému znemožňujúcimi
záťaže chrbtice a trupu.

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Minimálne požiadavky pre všetky tri stupne štúdia:
•

manuálna zručnosť a jemná motorika,

•

schopnosť vizuálnej komunikácie a audio komunikácie,

•

schopnosť samostatne plniť stanovené úlohy,

•

schopnosť organizácie práce,

Štúdium nie je vhodné pre osoby s:

-

alergiami na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí,

-

závažnými duševnými poruchami, ťažkými poruchami správania,

-

závažnými chorobami mozgu a/alebo periférneho nervového systému, poruchy zraku,

-

závažnými poruchami tvorby krvi a krvácavými stavmi,

-

ťažkými a prognosticky nepriaznivými chorobami končatín znemožňujúcimi jemnú motoriku a
koordináciu pohybov,

-

ťažkými a prognosticky nepriaznivými chorobami pohybového systému znemožňujúcimi
záťaže chrbtice a trupu.

Katedra Ošetrovateľstva
Na študijný program v študijnom odbore Ošetrovateľstvo je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002
o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo
úplného stredného odborného vzdelania. Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia v dennej forme
podľa výsledkov zo strednej školy na základe výberového konania. Uchádzač musí byť zdravotne
spôsobilý. Vzhľadom k tomu, že obsahovo je študijný program zhodný pre obe formy štúdia (a teda aj
počet hodín praxe), podmienky pre prijatie do externej formy štúdia sú rovnaké, ako podmienky pre
prijatie do dennej formy štúdia.
Štúdium nie je vhodné pre osoby s:
-

alergiami na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí,

-

závažnými duševnými poruchami, ťažkými poruchami správania,

-

závažnými chorobami mozgu a/alebo periférneho nervového systému,

-

závažnými poruchami tvorby krvi a krvácavými stavmi,

-

ťažkými a prognosticky nepriaznivými chorobami končatín znemožňujúcimi jemnú motoriku a
koordináciu pohybov,

-

ťažkými a prognosticky nepriaznivými chorobami pohybového systému znemožňujúcimi
záťaže chrbtice a trupu.

Katedra Sociálnej práce
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium sociálnej práce v dennej i externej forme
štúdia je získanie úplného stredoškolského vzdelania. Prijímanie uchádzačov pre prvý stupeň VŠ štúdia
prebieha bez prijímacích skúšok podľa výsledkov zo strednej školy na základe prijímacieho konania.
Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi
Slovenskej republiky.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium sociálnej práce v dennej i externej
forme štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca, v špecifických
prípadoch i v príbuznom odbore.
Štúdium nie je vhodné pre osoby so:
-

závažnými či akútnymi duševnými poruchami, závažnými poruchami správania, a závažnými
poruchami osobnosti

-

závažnými chorobami mozgu a/alebo periférneho nervového systému,

-

ťažkými alebo prognosticky nepriaznivými poruchami komunikácie.

Platné pre všetky študijné programy:
V prípade, že k postihnutiu dôjde počas štúdia, bude toto posudzované individuálne v zmysle
§ 100 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a v zmysle Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave
č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a o pôsobnosti
koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami a v kooperácii vedúceho katedry a fakultného
koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

