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Charakteristika Univerzity veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach 

UVLF v Košiciach – verejná vysoká škola 

 

Úlohy 

 

- Poskytovať VŠ pregraduálne + postgraduálne veterinárske a farmaceutické vzdelanie v akredi- 

     tovaných študijných programoch: 

1. stupeň VŠ vzdelania – 3 študijné programy 

2. stupeň                       - doktorský štud. program všeobecné veterinárske lekárstvo* 

                                        - magisterský študijný program farmácia 

                                        - nadväzujúci magisterský štud. program Trh a kvalita potravín 

3. stupeň VŠ vzdelania – 17 študijných programov 

 

*výučba v anglickom jazyku od ak.  roku 1990/1991, 10 % zahraničných študentov 

 

Rektor: prof.  MVDr.  Emil Pilipčinec, PhD. 

 



Charakteristika Nordlandskej univerzity v Bodø, Nórsku 

(University of Nordland in Bodø, Norway) 

Vznik v r. 1972 Bodø University College (BUC), Norway 

Od r. 2011 Nordlandská univerzita (University of  Nordland, UiN) 

6 000 študentov, 580 zo 40 krajín 

4 fakulty: 

Fakulta sociálnych vied (Faculty of  Social Sciences) 

Fakulta profesionálnych štúdií (Faculty of  Professional Studies) 

Škola podnikania v Bodø (Bodø Graduate School of  Business) 

Fakulta biologických vied a akvakultúry (Faculty of Biosciences and Aquaculture) 

Rektor: prof. Pal A. Pedersen 

 

 

 

 

 

 

Bodø – mesto za severným polárnym kruhom, 58 000 obyvateľov, Golfský prúd, 90 min letecky  

             z Osla 

 

 



Charakteristika spoločného študijného programu náuka o 

živočíchoch (the Joint study programme in Animal Science) 

podľa  51 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 

Názov spoločného študijného programu:     náuka o živočíchoch (Animal Science) 

Študijný odbor:                                                 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo 

Stupeň vysokoškolského štúdia:                     1. 

Forma štúdia:                                                    interná 

Štandardná dĺžka štúdia:                                 3 roky 

Počet kreditov pre riadne ukončenie štúdia: 180 kreditov (60 kreditov na 1 akademický rok) 

Udeľovaný akademický titul:                          Bc. (bakalár) 

                                                                           (Joint Bachelor Degree in Animal Science, BSc.) 

 

Štúdium – na oboch univerzitách 

1. časť – 1,5 roka (3 semestre) – Fakulta biologických vied a akvakultúry na Nordlandskej univ. 

2. časť – 1,5 roka (3 semestre) – UVLF v Košiciach 

 

 



Vznik spoločného študijného programu náuka o živočíchoch I 

Požiadavka Bodø University College (BUC) – zabezpečenie VŠ vzdelávania pre študentov z 

Nórska a škandinávskych krajín 

 

Zmluva o spolupráci (Agreement on Cooperation), 8. 9. 2010, zabezpečenie spoločného štud. 

programu, príprava študijného plánu – schválený  

 

- Akademickým senátom UVLF v Košiciach 

- BUC Quality of Education Committee 

- Vedeckou radou UVLF v Košiciach 

- BUC Board. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Zmluva o spolupráci  

 



Vznik spoločného študijného programu náuka o živočíchoch 2 

Schválený študijný plán – súčasť podkladov k 

žiadosti o akreditáciu predložený na 

akreditáciu Akreditačnej komisii SR 

 

Priznanie práva UVLF v Košiciach udeľovať 

akademický titul BSc. absolventom 

spoločného št. programu náuka o živočíchoch 

Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

do r. 2013 

 

Zmluva o podmienkach implementácie 

spoločného študijného programu medzi 

Nordlandskou Univerzitou a UVLF v 

Košiciach (Agreement on the conditions for 

implementation of the Joint Bachelor study 

programme) ,1. 4. 2011, podmienky 

prijímania študentov, organizácia štúdia, 

doklady o štúdiu a pod. 

Zmluva o podmienkach implementácie ... 



Vznik spoločného študijného 

programu náuka o živočíchoch 3 

Garanti spoločného študijného programu 
 

Za UVLF v Košiciach 
Prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. 

Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 

Doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD. 

 

Za Nordlandskú univerzitu 
Dr. Grete Lysfjord – prorektorka UiN 

Ikke bare lett på labben 

Laboratoriearbeid er grunnleggende for veterinærstudiet ved Høgskolen i Bodø.  

Av Per Jarl Elle 

30 nye fysiologistudenter ved Høgskolen i 
Bodø er i gang med laboratoriekurset i 
zoofysiologi. Her skal innholdet i kumagen 
undersøkes. 

- Ja, vi trengte fersk vomsaft til kurset. En 
kureer dro med toget til slakteriet på Bjerka i 
Hemnes og returnerte til Bodø med to 

termoser fersk vomsaft. Det var helt 

nødvendig for laboratorieoppgavene, og det 
fungerte utmerket, sier amanuensis Grete 
Lysfjord ved Fakultet for biovitenskap og 
akvakultur. 

- Fortsetter i Kosice 

Neste år drar 23 biologistudenter ved 

Høgskolen i Bodø til videre studier i 
veterinærmedisin ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia.  

- Vi har lyktes med avtalen om en joint degree i veterinærmedisin. Studentene får 

basalopplæringen ved Høgskolen i Bodø før de forsetter veterinærstudiet i Kosice, sier Grete 
Lysfjord. 

- Hyggelige og interesserte studenter 

Laboratoriearbeid innebærer nøyaktighet og 
tålmodighet.  
Nylig underviste dyrefysiologen dr. Zita Faixova 
fra University of Veterinary Medicine and 
Pharmacy i Kosice de nye biologistudentene på 
labben. 

- Vi er vant med norske studenter i Kosice. De 
er hyggelige og engasjerte studenter, sier Zita 

Faixova. 

- Hvorfor er det så mange jenter som ønsker å 
bli veterinærer? 

- Aha! Jeg vet ikke hvorfor, men vi jenter 
interesser oss spesielt for faget, og jeg har 

inntrykk av at det er slik over hele Europa, sier 
dr. Zita Faixova. 

Se også Flicr 

Publisert: 22.09.2010 11:55 av Per Jarl Elle 

 

Nøyaktighet på labben. Fra venstre Jenny Lilja,  

Madeleine Johnsen Bratli, dr. Zita Faixova og  
Lise Danielsen. 

 

Utdanner vetrinærer. - Norske studenter er  

hyggelige og engasjerte, sier dr. Zita Faixova fra 
University of Veterinary Medicine and Pharmacy i 
Kosice. 

 

 



Organizácia štúdia v spoločnom študijnom programe náuka o 

živočíchoch 1 

Prijímanie študentov – výsledky štúdia na strednej škole  

na UiN 

1. rok štúdia  
Fakulta biologických vied a akvakultúry, UiN, Bodø 

Základné predmety: chémia, bunková biológia, genetika  

a evolúcia, bioštatistika, nórski učitelia+učitelia z UVLF 

(biophysics, physiology). 

 

Letný semester – krátka návšteva UVLF v Košiciach  

– katedry, kliniky, ústavy + exp. + výučbové pracoviská: 

- Účelové zariadenie pre choroby zveri, rýb 

   a včiel v Rozhanovciach 

- Školský poľnohospodársky podnik v Zemplínskej Teplici 

Informácie o štúdiu, ubytovaní, záujmových krúžkoch 

(kynologický klub, Aqua- Terra club, jazdecký klub) 

Stretnutie so študentmi z vyšších ročníkov 



Organizácia štúdia v spoločnom študijnom programe náuka o 

živočíchoch 2 

2. ročník letný semester 
Príchod študentov na UVLF v Košiciach, adaptácia na nové prostredie, nórština vs  

angličtina, organizácia štúdia, výučba predmetov: zootechnika, mikrobiológia, 

histológia, biochémia a pod. 

Bakalárske práce – školitelia a oponenti z UVLF v Košiciach a UiN 

 

3. ročník 
UVLF v Košiciach, pokračuje štúdium na UVLF v Košiciach – základy klinických 

predmetov 

Členovia komisie pre štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác – z UVLF v Ke 

a UiN 

 

 



Organizácia štúdia v spoločnom študijnom programe náuka o 

živočíchoch 3 

Doklady o ukončení štúdia – v oboch jazykoch 

- Diplom (Diploma) 

- Doklad o štátnej skúške (Certificate of  State Examination) 

- Dodatok  k diplomu (Diploma supplementation) 



Organizácia štúdia v spoločnom študijnom programe 4 

27. jún 2013 – slávnostná promócia prvých absolventov spoločného študijného programu v  

Štátnom divadle v Košiciach 

 

Prítomní: rektor UVLF v Košiciach  prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.  

                dekan Fakulty biologických vied a akvakultúry Dr. Reid Hole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostná promócia prvých absolventov spoločného študijného programu v Štátnom divadle 

 



Nová akreditácia spoločného študijného programu náuka o 

živočíchoch 

r. 2013 – úpravy v študijnom pláne – predložené podklady k žiadosti o novú akreditáciu  

spoločného študijného programu Akreditačnej komisii SR. 

Priznané práva UVLF udeľovať akademický titul BSc. absolventom  štud. programu do r. 2016. 



Počet študentov v spoločnom študijnom programe v 

akademickom roku 2012/2013 

1. ročník – 30 študentov 

2. ročník – 26 študentov 

3. ročník -  22 študentov 



Uplatnenie absolventov spoločného študijného programu 

náuka o živočíchoch 

- Pokračovanie na 2. stupni VŠ vzdelávania na UiN (Master of Aquaculture  alebo  

     Master of Marine Ecology),  resp. iných relevantných univerzitách  

- V biochemických a mikrobiologických laboratóriách, resp. výskumných ústavoch 

      zameraných na analýzu biologického materiálu 

-     Asistenti veterinárnych lekárov na klinikách alebo v chove zvierat 



Ďakujem za pozornosť 


