Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske a magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky
Súčasťou prihlášky je:
- životopis
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole
- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy denné: overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom
maturujúcim v školskom roku 2017/2018 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a
maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 15. júna 2018)
- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy denné: overené fotokópie dokladov výsledkov Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie

o štátnej skúške, dodatok k diplomu pri študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve dokladovať1ročnaú prax v oblasti laboratórnej medicíny. Uchádzači o štúdium končiaci Bc. štúdium v akademickom roku 2017/18
odovzdajú všetky doklady o ukončení štúdia (overené) do 13.júla 2018.
- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy externé: overenú fotokópiu maturitnéhovysvedčenia,
- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy externé: overené fotokópie výsledkov Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie o
štátnej skúške, dodatok k diplomu),
Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť
samostatný poplatok.
Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený
z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2018(bakalárske
štúdium) a júl2018 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.
Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium: do 31. marca 2018
Poplatok za papierovú prihlášku: 40 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 40EUR /cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme/
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Akreditované študijné programy v akademickom roku 2018/2019
Bakalárske študijné programy
Laboratórne vyšetrovacie metódy
Ošetrovateľstvo
Sociálna práca
Sociálna práca v zdravotníctve
Verejné zdravotníctvo

Forma štúdia

Dĺžka štúdia
(roky)

Plánovaný počet
prijatých

denná/externá
denná/externá
denná/externá
denná/externá
denná/externá

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4

100/20
100/50
50/40
20/20
80/20

Forma štúdia

Dĺžka štúdia
(roky)

Plánovaný počet
prijatých

denná/externá
denná/externá
denná/externá
denná/externá

2/2,5
2/2,5
2/2,5
2/2.5

20/45
40/40
40/40
55/25

Termín podania prihlášky na magisterské štúdium: do 31. marca 2018
Poplatok za papierovú prihlášku: 40EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 40 EUR /cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme/
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2018
Poplatok za papierovú prihlášku: 40 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 40 EUR /cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme/

Fakturačné údaje
Banka: štátna pokladnica
Účet: 7000241201/8180
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú
prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 30002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Deň otvorených dverí na FZaSP TU
24.01.2018 od 9,00 h do 13,00 h
TU, FZaSP, Univerzitné námestie 1, Trnava

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., Katedra sociálnej práce, Tel. +421335935405, e-mail: nadezda.kovalcikova@truni.sk

Kontakty
Adresa: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
Univerzitné nám.č.1
918 43 Trnava
Telefón: 033/5939401, 033/5939444
Internetová adresa: http://fzsp.truni.sk
•
E-mailové adresa: dekfzsp@truni.sk

Magisterské študijné programy
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Sociálna práca
Riadenie a organizácia sociálnych služieb
Verejné zdravotníctvo

Doktorandské študijné programy

;

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Sociálna práca
Verejné zdravotníctvo

denná/externá
denná/externá
Denná/externá

Dĺžka štúdia
(roky)
3/4
3/4
3/4

Plánovaný počet
prijatých
1/10
2/8
1/10

Informácie o podmienkach prijatia na bakalárskeho študijné programy:
•
Verejné zdravotníctvo
Prijímanie uchádzačov pre prvý stupeň VŠ štúdia 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). Študijný́
program vychádza z vízie rozvoja verejného zdravotníctva tak, ako ho definujú medzinárodné inštitúcie (EU, Svetová zdravotnícka
organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, ASPHER), je koncipované tak, aby bolo v súlade s Lisabonským procesom.
Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený
samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.
•
Ošetrovateľstvo
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 prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy. 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 obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam
Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry. Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v
bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore Ošetrovateľstvo trvá v dennej forme štúdia 3 roky (t.j. 6 semestrov) a zahŕňa
minimálne 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu
výučby. Obsah i počet hodín vzdelávania v externej forme štúdia je totožný s dennou formou štúdia, avšak je rozdelený do 4. ročníkov (t.j.
8 semestrov). Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a sú schopní
plniť požiadavky odboru, ktorý v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov a prax
•
Sociálna práca
Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy. Študijné
programy pre obidva stupne sú zostavené tak, aby poskytovali príležitosť pre získanie teoretického poznania potrebného pre výkon sociálnej
práce v praxi a tiež pre nácvik a rozvoj praktických zručností najmä prostredníctvom odbornej praxe a supervízie. V štúdiu sa kladie dôraz na
samostatnú a kreatívnu prácu študenta, rozvoj jeho kritického myslenia a podporu jeho profesionálneho rozvoja. Absolvent bakalárskeho
programu sociálna práca nájde uplatnenie v rôznych oblastiach štátnej správy, samosprávy a v širokom spektre sociálnych služieb vrátane
sociálnej práce vykonávanej v neštátnych subjektoch.
•
Sociálna práca v zdravotníctve
Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy Absolvent študijného
odboru sociálna práca v zdravotníctve je kvalifikovaný odborník s profilom zameraným na sociálnu prácu v zdravotníckom prostredí ako aj
v prostredí štátnej správy a samosprávy na všetkých jej úrovniach a tiež v prostredí neštátnych subjektov.
•
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy a zároveň hodnotenia
výsledkov z profilových predmetov biológia, chémia a fyzika anešpecifického hodnotenia: znalosť anglického jazyka (maturitná skúška,
certifikát z AJ), účasť na SOČ. Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si
vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie
a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov klinických disciplín, základov aplikácie
laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti, z predmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom
laboratórnych a klinických metód, ako aj výpočtovej techniky.

Informácie o podmienkach prijatia na magisterské študijné programy:
•
Verejné zdravotníctvo
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 a nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne.
Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený
samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a
výskumu.
•
Sociálna práca
Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do
úvahy vážený priemer za študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia. Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky
vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo realizovať sociálnu prácu, súčasťou ktorej je aj
poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci určenej všetkým skupinám obyvateľov odkázaným na niektorý z druhov a foriem sociálnej
práce a sociálnych služieb. Študijný program umožňuje študentom získať potrebné teoretické poznatky a rozvinuť praktické kompetencie
potrebné pre výkon sociálnej práce v praxi. Absolventi štúdia sú pripravení vykonávať široké spektrum činností z oblasti sociálnej práce

a sociálnych služieb. V štúdiu sa kladie dôraz na samostatnú a kreatívnu prácu študenta, rozvoj jeho kritického myslenia a podporu jeho
profesionálneho rozvoja.
•
Riadenie a organizácia sociálnych služieb
Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do úvahy vážený
priemer za študijné výsledky za 3 roky. Magisterský študijný program je koncipovaný tak, aby sa mohol absolvent po jeho ukončení úspešne
uplatniť v manažérskych pozíciách najmä v zariadeniach sociálnych služieb a subjektov angažovaných v oblasti sociálnej práce.
Magisterský programu je akreditovaný aj ako spoločný študijný program (joint degree), v spolupráci so zahraničnými partnermi: Univerzita
Debrecén, Fachhochschule Campus Wien, Ostravská univerzita, Hochschule München, Univerzita Katowice a ďalšími partnermi. Študijný
program je výsledkom projektu SOWOSEC, ktorý spolu s uvedenými partnermi realizovala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave. Súčasťou obsahu tohto programu sú aj predmety, ktoré kultivujú osobnosť študenta, poskytujú mu široký rozhľad a
robia ho citlivým na etické dimenzie sociálnej práce.
•
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia v dennej formeprebieha výberovým konaním a úspešným ukončením I. stupňa VŠ štúdia študijného odboru
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné výsledky za 3 roky, nešpecifické
hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach. Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania v dennej forme je úspešné
ukončenie I. stupňa VŠ v odbore LVM v zdravotníctve, odborná prax v niektorom z odborov laboratórnej medicíny v dĺžke trvania 1 roka
dokladovaná zamestnávateľom ako zdravotný laborant s ukončeným bakalárskym stupňom.

Uplatnenie absolventov
•
Verejné zdravotníctvo
Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov teórie
apraxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník v nasledujúcich organizáciách: všetkých odboroch
regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), v nemocniciach pri ochrane zdravia pacientov a pracovníkov (nemocničný hygienik),
v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia, výskumných ústavoch so
zameraním na: neprenosné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, prenosné choroby, pracovné prostredie a
zdravie, v poradniach zdravia, inšpektorátoch práce, štátnej správe (odbory zdravotníctva, životného prostredia), samospráve: v
problematike ochrany apodpory zdravia ľudí, vplyvoch prostredia na zdravie, preventívnych programoch.
•
Ošetrovateľstvo
Absolvent študijného odboru získava základnú kvalifikáciu na výkon povolania sestry. Uplatní sa ako sestra v ošetrovateľskej praxi na
lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti a na edukácii v ošetrovateľstve.
•
Sociálna práca, Sociálna práca v zdravotníctve – bakalársky stupeň
Absolventi bakalárskych študijných programov z oblasti sociálnej práce majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach a inštitúciách (štátnych
aj neštátnych), ktoré pôsobia v rezortoch: ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva,
ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti a tiež v medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, UNHCR ako aj v organizáciách
vykonávajúcich činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytujúcich sociálne služby. Absolventi našich študijných programov I. stupňa sa tiež
uplatnia v zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, kúpele, hospice ap.).
•
Sociálna práca, Riadenie a organizácia sociálnych služieb –mgr. stupeň
Absolventi oboch magisterských študijných programov ako
samostatní odborníci, sa môžu uplatniť v širokom spektre organizácií
a inštitúcií, v ktorých sa vykonáva sociálna práca a sociálne služby. Možnosti ich uplatnenia sú široké: od terénnej sociálnej práce vrátane
streetworku, cez činnosti zamerané na pomoc, podporu a ochranu zraniteľných skupín (najmä detí, ľudí so zdravotným znevýhodnením
a seniorov), preventívne aktivity a poradenstvo pre široké spektrum klientov a ich rodiny, komunitnú sociálnu prácu apod. Absolventi sa
môžu uplatniť tiež v riadiacich a kontrolných a koordinačných pozíciách doma i v zahraničí so zameraním na oblasť sociálnej práce
a sociálnych služieb. Uplatnenie nájdu v oblasti personálnej práce, fundraisingu,, alebo ako lektori v rámci celoživotného vzdelávania, či ako
pracovníci v oblasti vedy a výskumu zameraného na sociálnu prácu. V zmysle platnej legislatívy môže absolvent tohto štúdia vykonávať
sociálnu prácu aj ako nezávislú činnosť
•
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Absolventi magisterského štúdia disponujú teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj odboru v oblasti vzdelávania,
manažmentu, výskumu a klinickej praxe. Poznajú pedagogické metódy potrebné pre profesionálnu prípravu v povolaní zdravotnícky
laborant a medicínsko-technický laborant. Ovládajú problematiku laboratórnych vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny na
takej úrovni, že vedia na základe hlbších teoretických znalostí chápať stupňovitú diagnostiku, vetviace schémy a algoritmy, resp. vedia
komunikovať s vedúcimi úsekov a prevádzok pracovísk jednotlivých disciplín SVaLZ. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj vo výskume a vývoji,
ovládajú spôsoby získavania vedeckých a odborných vedomostí vo svojom odbore, dokážu pracovať efektívne ako členovia výskumného
tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vosvojej praxi.

