Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: JLF/3-GYP-001
Názov predmetu: kurz Metodológie vedeckej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednášky a seminár v rozsahu 16 hodín výučby. Fakultná vedecká konferencia JLF UK – obhajoba projektov UK.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester, najneskôr do termínu dizertačnej skúšky 
Stupeň štúdia: 3. stupeň (PhD.)
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: aktívna účasť na 2 dňovom kurze Metodológie vedeckej práce a 1 dňovej Fakultnej vedeckej konferencii JLF UK.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním výučby predmetu doktorand získava základné informácie – teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti metodológie vedeckej práce, vrátane aktuálnych právnych predpisov potrebných pre organizáciu a úspešné absolvovanie doktorandského štúdia, možnostiam jeho grantovej podpory, metodológie vedy a princípov medicíny založenej na dôkazoch, ako aj v oblasti právnych a etických aspektov vedeckej práce v biomedicínskych vedách,  verejnom zdravotníctve a ošetrovateľstve. Ďalej získava základné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti štatistických metód a prezentácií výsledkov vedeckej práce. 
Stručná osnova predmetu: 
Súčasný stav doktorandského štúdia v lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vedách v SR. 
Právne aspekty vedeckej práce v biomedicínskych vedách, verejnom zdravotníctve a ošetrovateľstve.
Všeobecné etické princípy vedeckej práce v biomedicínskych vedách,  verejnom zdravotníctve a ošetrovateľstve.
Druhy vedeckých metód.
Evidence Based Medicine.
Grantový systém slúžiaci na podporu vedy na Slovensku a v Európskej Únii, všeobecné princípy prípravy vedeckých projektov.
Základy štatistických metód a praktické ukážky využitia štatistických metód používaných v biomedicínskych vedách, vo verejnom zdravotníctve a v ošetrovateľstve. 
Medicínske elektronické informačné zdroje, referenčné manažéry.
Základy prezentácie výsledkov vedeckej práce.
Príprava písomnej práce na dizertačnú skúšku a príprava dizertačnej práce na obhajobu (písomné a grafické spracovanie písomných prác).
Odporúčaná literatúra: 
Hanáček, J., Javorka, K., Čalkovská, A. a kol.: Základy vedeckovýskumnej práce : príručka pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2008. - 216 s.

Čalkovská, A. Bóriková, I., Danko, J. a kol.: Vedecká príprava : učebnica pre študentov medicíny. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2010. - 220 s. ISBN 978-80-8063-328-8. Vyšlo aj v angl. mutácii - Martin : Osveta, 2011. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov:
Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu
Vyučujúci: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc., prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., prof. MUDr. František Novomeský, CSc., prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.  doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca AKAS UK a JLF UK
Dátum poslednej zmeny: 7.3.2014
Schválil: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.















































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: JLF/3-GYP-002
Názov predmetu: Cudzí jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
	samoštúdium (kurz) cca v rozsahu 1 - 2 semestrov v závislosti od vstupných znalostí jazyka anglického/nemeckého

konzultácie pred skúškou v rozsahu cca 8 – 10 hodín
metódy: samoštúdium/prezenčná metóda
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.semester, najneskôr do termínu dizertačnej skúšky
Stupeň štúdia: 3. stupeň (PhD.)
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
	ovládanie cudzieho jazyka na úrovni min. B2

absolvovanie konzultácií pred skúškou
absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si osvojí jazykové vedomosti potrebné k získavaniu vedeckých informácií zo zahraničných zdrojov a prezentácii výsledkov výskumu v zahraničných časopisoch a na medzinárodných konferenciách
Stručná osnova predmetu: 
TÉMATICKÉ OKRUHY Z JAZYKA ANGLICKÉHO 
1. Social Communication (Greetings, Introduction, Everyday Phrases)
2. Personal History (C.V.)
3. Family
4. Daily Programme
5. Education and Educational System
6. Work (Working Schedule, Working Place)
7. How We Live (Lifestyle + Healthy Diet)
8. Getting about Town, Sightseeing
9. Presentation of a Paper
10. Study Abroad (Scholarship Options, Applications for Grants)
11. Health Services (System, Health Insurance)
12. Free Time
13. My Country (Brief Introduction, Basic Data)
14. Congresses and Conferences (Application, Paper, Reprint)
15. Writing a Scientific Research Article 
      16. Letter Writing (Thank-you Letter, Getting Information, Formal and 
      Informal Letter, Lay-out)

TÉMATICKÉ OKRUHY Z  JAZYKA NEMECKÉHO 
1.	Verschiedene Begrüungs-, Glückwunsch- und Vorstellungsphrasen
2.	Mein Lebenslauf (Curriculum vitae)
3.	Meine Familie
4.	Mein Tagesprogramm
5.	Das Schulsystem (erreichte Ausbildung, Schulsystem bei uns)
6.	Mein Beruf (Arbeitsplan, Arbeitsplatz)
7.	Wie leben wir? (unsere Lebensweise, gesunde Ernährung)
8.	Können Sie Auskunft über ihre Stadt geben? (Sehenswürdigkeiten der Stadt)
9.	Das Reisen
10.	Studium im Ausland (Möglichkeiten, Anmeldungen, Stipendien, Stiftungen)
11.	Gesundheitsdienste (System, Versicherung)
12.	Freie Zeit
13.	Mein Land
14.	Kongress und Konferenz (Anmeldungen, Vorträge, Beiträge, Sonderabdruck)
15.	Urlaub
16.	Korrespondenz
Odporúčaná literatúra: 
Györffy, Mária: English for Doctors. Pécs: MINERVA Nyomda Kft. 1996. 223 s. 
ISBN 963 04 7045 4
Glendinning E.H., Howard R.: Professional English in use. Cambridge University. Press 2007.
Györffy, Mária: Deutsch für Mediziner. Übersetzt von B. und R. Bagossy. Praha/Kroměříž: Triton 2006.  250 s.  ISBN 978-80-7254-952-8
Kol. autorov: Kommnikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus; München: Goethe-Institut 2003. 152 s. ISBN 80-7238-286-1
Internetové zdroje
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický, nemecký 
Poznámky: -
Hodnotenie predmetov:
Počet vyskúšaných doktorandov: 48 
prospeli: 93,75 %, neprospeli: 6,25 %
Vyučujúci: 
Mgr. Danuša Balková, PhDr. Mária Bujalková, CSc., PhDr. Božena Džuganová, PhD., PhDr. Gabriela Poláčková, Mgr. Gabriela Prokšová, Mgr. Petra Zrníková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 7.3.2014
Schválil: PhDr. Mária Bujalková, CSc.





















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: JLF/3-GYP-003
Názov predmetu: Gynekológia a pôrodníctvo 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
	individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry podľa študijného programu doktoranda a odporúčania školiteľa

spracovanie problematiky dizertačnej práce formou publikačných výstupov
účasť na vedeckých podujatiach a brainstormingových stretnutiach doktorandov
absolvovanie študijných pobytov na externých inštitúciách, fakultatívne podľa potrieb vedeckého projektu doktoranda.
Počet kreditov: Doktorand získava za študijnú časť kredity podľa realizovaných činností uvedených v Študijnom poriadku JLF UK v časti kreditový systém pre doktorandské štúdium. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky získava 20 kreditov.
Odporúčaný semester/trimester štúdia: štúdium sa realizuje v 1. – 4. semestri štúdia v dennej forme a v 1.-5. semestri štúdia v externej forme.
Stupeň štúdia: 3. stupeň (PhD.)
Podmieňujúce predmety: pre absolvovanie predmetu štátnej skúšky - dizertačná skúška sa vyžaduje absolvovanie predmetu kurzu Metodológie vedeckej práce a skúška z cudzieho/svetového  jazyka
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
	získanie najmenej 60 kreditov, vrátane 20 kreditov za povinne voliteľné predmety kurzu Metodológie vedeckej práce a skúšky z cudzieho/svetového jazyka ako podmienky s udelením súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky (DS) 
	prihlásenie na DS do 24 mesiacov od začiatku štúdia (v 4 - ročnom dennom štúdiu)
	prihlásenie na DS do 30 mesiacov od začiatku štúdia (v 5 - ročnom externom štúdiu)
	vypracovanie písomnej časti k dizertačnej skúške v tlačenej podobe 

úspešné zodpovedanie  2 teoretických otázok z odboru Gynekológia a pôrodníctvo 1 a prezentácia základných téz písomnej časti k dizertačnej skúške 
Výsledky vzdelávania:
absolvent predmetu Gynekológia a pôrodníctvo 1 má hlboké teoretické vedomosti, založené na súčasnom stave vedeckého poznania z odboru gynekológia a pôrodníctvo v rozsahu potrebnom pre realizáciu doktorandského štúdia
	absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti gynekológie a pôrodníctva  
ovláda výskumné metódy v oblasti gynekológie a pôrodníctva, najmä s orientáciou na metódy klinického a klinicko-epidemiologického výskumu 
Stručná osnova predmetu: 
teoretické vedomosti z odboru  Gynekológia a pôrodníctvo, mechanizmy a regulácia funkcií tela matky a plodu od molekulárnej úrovne až po celistvý organizmus v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému
	vedomosti v oblasti etiopatogenézy, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby ženských chorôb
	jazykové znalosti potrebné k získavaniu vedeckých informácií zo zahraničných zdrojov a prezentácii výsledkov výskumu v zahraničných časopisoch a na medzinárodných konferenciách
	pedagogická činnosť (max. 4 hod. týždenne/rok = 208 hodín/rok = 104 hodín/semester) len pre dennú formu
	liečebno – preventívna činnosť, pričom doktorand spĺňajúci predpísané požiadavky je zaradený do špecializačného štúdia v primeranom rozsahu.

Odporúčaná literatúra: 
Cunningham, F. et al.: Williams Obstetrics. McGraw-Hill Professional; 23rd ed., 2009, 1404 pages, ISBN-10: 0071497013.
Hoffman, B. et al.: Williams Gynecology. McGraw-Hill Professional; 2nd ed., 2012, 1401 pages, ISBN-10: 0071716726.
Danko, J., Mlynček, M.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva. Bratislava: Vydavateľstvo UK,
1991, 114s.
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 1994, 207 s.
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 1999, 190s.
Danko, J. a kol.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2008, 170 s.
Huch, A.: Praktické postupy v pôrodníctve, Martin: Osveta, 1999, 246s.
Čech, E a kol.: Porodnictví, Praha: Grada, 2006, 550s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov: Dizertačná skúška sa hodnotí prospel(a)/neprospel(a).
Vyučujúci:	
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. 
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 
doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 7.3.2014
Schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 























Informačný list predmetu


Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: JLF/3-GYP-004
Názov predmetu: Gynekológia a pôrodníctvo 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
	realizácia vedeckého projektu doktoranda
	štúdium vedeckej literatúry podľa študijného programu doktoranda a odporúčania školiteľa

publikovanie výsledkov vedeckej práce
účasť na vedeckých podujatiach a brainstormingových stretnutiach doktorandov
absolvovanie študijných pobytov na externých inštitúciách, fakultatívne podľa potrieb vedeckého projektu doktoranda.
Počet kreditov: Doktorand získava za vedeckú časť kredity podľa realizovaných činností uvedených v Študijnom poriadku JLF UK v časti kreditový systém pre doktorandské štúdium. Za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získava 30 kreditov.
Odporúčaný semester/trimester štúdia: štúdium sa spravidla realizuje v 5. – 8. semestri štúdia v dennej forme a 6. - 10. semestri štúdia  v externej forme.
Stupeň štúdia: 3. stupeň (PhD.)
Podmieňujúce predmety: Gynekológia a pôrodníctvo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
získanie najmenej 210 kreditov (v 4 - ročnom dennom a 5 - ročnom externom štúdiu) 
podanie žiadosti o povolenie štátnej skúšky - obhajoby dizertačnej práce najneskôr 4 mesiace pred termínom ukončenia štandardnej dĺžky štúdia
autorstvo alebo spoluautorstvo doktoranda minimálne troch vedeckých prác in extenso v medzinárodne uznávaných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science, Medline alebo SCOPUS ako základnej podmienky prijatia žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce; aspoň v jednej z uvedených prác je doktorand prvým autorom 
Výsledky vzdelávania:   
absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady a metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie výskumu problému, vedeckého spracovania získaných údajov, ich interpretáciu až po ich prezentáciu, a to aj na medzinárodných fórach, a prípadné návrhy na ich aplikáciu do praxe.
absolvent predmetu Gynekológia a pôrodníctvo 2 má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosti prispievať k rozvoju tohto odboru vedeckou a pedagogickou prácou.
Stručná osnova predmetu: 
vedecký výskum aktuálneho problému z uvedeného odboru alebo multidisciplinárneho problému s ťažiskom v oblasti gynekológie a pôrodníctva 
zvládnutie princípov a metodológie vedeckej práce v klinickom výskume alebo experimentálnej práce, ako aj etické a spoločenské stránky vedeckej práce až po prípravu textu vedeckej publikácie v spolupráci so školiteľom vo forme in extenso, predovšetkým v anglickom jazyku 
publikačná a prednášková činnosť a aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
	pedagogická činnosť (max. 4 hod. týždenne/rok = 208 hodín/rok = 104 hodín/semester) len pre dennú formu
	liečebno – preventívna činnosť, pričom doktorand spĺňajúci predpísané požiadavky je zaradený do špecializačného štúdia v primeranom rozsahu.

Odporúčaná literatúra: 
Cunningham, F. et al.: Williams Obstetrics. McGraw-Hill Professional; 23rd ed., 2009, 1404 pages, ISBN-10: 0071497013.
Hoffman, B. et al.: Williams Gynecology. McGraw-Hill Professional; 2nd ed., 2012, 1401 pages, ISBN-10: 0071716726.
Danko, J., Mlynček, M.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva. Bratislava: Vydavateľstvo UK,
1991, 114s.
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 1994, 207 s.
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 1999, 190s.
Danko, J. a kol.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2008, 170 s.
Huch, A.: Praktické postupy v pôrodníctve, Martin: Osveta, 1999, 246s.
Čech, E a kol.: Porodnictví, Praha: Grada, 2006, 550s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov:
Obhajoba dizertačnej práce sa hodnotí prospel(a)/neprospel(a)
Vyučujúci:	
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. 
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 
doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 7.3.2014
Schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
 


