ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA
- termín špecializačnej skúšky určuje odborný garant špecializačného odboru
- prihlásenie na skúšku – najneskôr 8 týždňov pred konaním skúšky – doručením prihlášky a
všetkých príloh:
•

prihláška na špecializačnú skúšku, resp. aj na špecializačný kurz (ak kurz predchádza
skúške – prihlásenie najneskôr 4 týždne pred začiatkom kurzu)

•

index odbornosti – zápisy a potvrdenia odbornej praxe v súlade so študijným
programom v príslušnom špecializačnom odbore (od strany 18)

•

záznamník zdravotných výkonov
-klinická prax; účasť na školiacich akciách, vedeckých podujatiach a študijných
pobytoch; prednášková a publikačná činnosť (strany 3 – 7)
-potvrdené zápisy realizovaných výkonov (strany 8 – 68) – podľa študijného programu
-súčet výkonov = sumárna tabuľka (strany 69 – 78) – skompletizovaná a podpísaná
účastníkom štúdia

•

overená fotokópia sobášneho listu – vydaté uchádzačky

•

overená fotokópia PhD. diplomu – ak nebol predložený pri zaradení do
špecializačného štúdia

•

overená fotokópia rodného listu, ak bol VŠ diplom získaný na inej VŠ v SR ako je LF
UK a JLF UK alebo na VŠ v zahraničí

•

písomná práca k špecializačnej skúške – 2x knižná väzba, 1x CD (PDF formát)
-vypracovaná v súlade s vnútorným predpisom č. 7/2018 smernica rektora UK
v Bratislave a vnútorným predpisom č. 15/2018 Študijný poriadok pre ŠŠ a CP LF UK

•

čestné vyhlásenie, že elektronická verzia práce v PDF formáte je identická s tlačenou
verziou odovzdanej práce; nie je súčasťou práce

•

zadanie záverečnej práce – ak už nebolo na referát zaslané; nie je súčasťou práce

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva (právne predpisy vzťahujúce sa
na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti) – termín kurzu je zverejňovaný na
webe LF UK, určuje ho a kurz vedie doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
Uznanie skúšky realizovanej na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2015 – je možné na
základe kópie dokladu o absolvovaní skúšky.

