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PRED ODJAZDOM: 

- pozrieť stránky LF UPOL- erasmus+ 

- kontaktovať študijnú referentku p. Ing. Nakládalovú a dohodnúť s ňou všetko 
ohľadom podávania žiadosti, výberového konania atď...

- informovať pána prodekana o možnosti absolvovania študijného pobytu

- skontrolovať predmety na domácej a zahraničnej univerzite, rovnako aj 
sylaby predmetov

- kontaktovať referentov na zahraničnom oddelení v Bratislave



UBYTOVANIE:

-pridelené ubytovanie majú zahraniční študenti na internáte Družba- dobrá 
poloha na nábreží Dunaja, pri električkovej trati, cena 98eur za dvojlôžkovú izbu

-my sme si vybavili ubytovanie v študentskom mestečku Mlynská dolina pred 
začiatkom pobytu, ceny sú podobné ale je tam viac vecí na jednom mieste- žije 
tam asi 12000 študentov

-veľa študentov býva na privátoch, cca 200€/ mes



DRUŽBA Mlynská dolina 



PO PRÍJAZDE: 

- skontaktovali sme erasmus koordinátorku

- welcome week

- stretli sme sa s pánom prodekanom a vysvetlil nám chod výuky na klinike pre 
výuku Zubného lekárstva UK

- imatrikulácie erasmus študentov (my sme ich ale neabsolvovali)



VÝUKA:

- výuka zubných predmetov prebiehala v jednej klinike (Heydukova klinika) v 
centre mesta, asi 15 minút jazdy električkou z internátu

- náplň sa zväčša zhodovala s výukou na UPOL, ošetrovanie pacientov, 
rozsah trvania stáží bol 8:00- 12:00, poobede prednášky 

- na jedného doktora sme boli väčšinou štyria študenti

- zubné predmety sme absolvovali všetky, ktoré sú náplňou 4. roč na UPOL



• všeobecné predmety boli komplikovanejšie, výuka bola rozhádzaná do štyroch 
univerzitných nemocníc, každá v inej časti mesta

• vždy sme si museli pozrieť, v ktorej nemocnici máme danú stáž mať- sem tam vznikli 
logistické problémy typu- ako sa dostať do inej časti mesta, keď stáž začína o 15 min 
☺

• úroveň výuky bola porovnatelná s UPOL- seminár, anamnézy, asistencie na sále...

• všeobecné predmety sme absolvovali všetky, ktoré sú náplňou 4. ročníka na UPOL a 
ešte navyše Epedemiológiu (5. roč)



- v Bratislave je množstvo príležitostí, ako sa dozvedieť nové vedomosti z 
odboru, takmer každý týždeň je nejaký workshop/prednáška

- sú tam školiace strediská pre lekárov ale zúčastniť sa môžu aj študenti, 
väčšinou je tam poplatok, ale nie veľký



- každoročne na jeseň sa koná najväčší kongres zubných lekárov na 
Slovensku, ktorého sme sa zúčastnili, je to kúsok od Bratislavy, kde sme sa 
dozvedeli množstvo nových informácií a spoznali nových ľudí

- kongres si organizujú aj sami študenti Zubného lekárstva, ten bol vo februári

- a ešte jeden kongres pre mladých- kongres mladých zubných lekárov v 
Senci- tiež kúsok od BA, mladí lekári a študenti si predávajú soft skills, 
maximálny vek prednášajúcich je 35 rokov

- SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2017



KONIEC POBYTU:

- na študijnom oddelení v Bratislave nám zostavili výpis študijných výsledkov, 
ktorý sme doručili na rektorát UP a na študijné oddelenie LF UPOL

- predmety skontrolovali a následne nám ich zapísali do STAGu

- vyplnili sme záverečný dotazník z rektorátu

- prečo absolvovať program erasmus+? – spoznali sme množstvo nových 
ľudí, videli sme ako funguje výuka na inej fakulte, 7 mesiacov sme strávili 
vysokoškolský život v inom (trochu živšom) meste :-)


