OZNAM O VYSOKOŠKOLSKOM ŠTÚDIU
2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA
Prezident Zväzu diabetikov Slovenska Ing. Jozef Borovka a rektor Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc., Dr.h.c. mult., oznamujú, že v akademickom roku 2013/2014 otvárajú nový
ročník externého akreditovaného vysokoškolského štúdia 1. stupňa (Bc.) sociálnej práce so
zameraním na edukáciu diabetikov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv.
Alžbety v Bratislave n. o.,

na detašovanom pracovisku – Ústave Blahoslaveného

Dominika Trčku, Partizánska ulica 23 v Michalovciach.
PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent Bc. štúdia získa vzdelanie v odbore sociálna
práca – edukátor pre klientov s diabetes mellitus, poskytovateľ špecializovaného
sociálneho poradenstva v edukačných centrách Zväzu diabetikov Slovenska po celom
Slovensku. Ovláda základy teórie a praxe v sociálnej práci, má vedomosti o úlohách štátnej
správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky. Úlohou
edukátora je utváranie a formovanie uvedomelého a zodpovedného správania sa a konania
jedinca i skupiny v záujme podpory, zachovania a obnovy zdravia. Edukačná činnosť pomôže
ľuďom so zdravotným hendikepom ľahšie a zodpovednejšie zvládnuť starostlivosť o seba,
svoje zdravie a podporí ich snahu o prevenciu možných komplikácií ochorenia.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU: Štúdium je externé, prebieha formou niekoľkodňových
sústredení. Na základe platnej Smernice č.1/2013 o poplatkoch spojených so štúdiom v
akademickom roku 2013/2014 je výška zápisného 90, - EUR. Pri externej forme Bc. štúdia
je výška školného za semester 260, - EUR. Priamo v budove školy je internát a možnosťou
ubytovania v izbách s nižším aj vyšším štandardom.
DOKUMENTY POTREBNÉ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA:
1. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium – prvý stupeň – alebo spojené – prvý
a druhý stupeň v jednom celku (tlačivo ŠEVT).

2. Kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + vypísané v prihláške
(strana 2), overená kópia maturitného vysvedčenia, prípadne dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní.
3. Uchádzač o externú formu štúdia doloží podľa § 58 ods. 3 písm. b) Zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách potvrdenie o zamestnaní.
4. Štruktúrovaný životopis (podpísaný).
5. Doklad o zaplatení poplatku za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho
konania na vysokoškolské štúdiu.
6. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium v prihláške na strane 2 (u
uchádzačov so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle § 57 bod 4 zákona č. 131/2002
Z. z).
Neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná!
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY je do 15. júla 2013
NA ADRESU: Mgr. Lenka Longauerová, Pod Stráňou 86/1, 976 62 Brusno
TERMÍN, MIESTO A FORMA PRIJÍMACIEHO POHOVORU: orientačný
termín pohovoru je august 2013, predmetom pohovoru bude všeobecný prehľad. Presný
termín dostane riadne prihlásený uchádzač na svoju e – mailovú adresu, pričom spätne potvrdí
prijatie mailu.
POPLATOK

NA

MATERIÁLNE

ZABEZPEČENIE

PRIJÍMACIEHO

KONANIA je v tomto školskom roku 50, - EUR a uhradiť ho treba PREVODOM do 15.
júla 2013 na účet ZDS číslo: 0483925808/0900, variabilný symbol: 20132014, konštantný
symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača. Pre zrealizovanie
platieb zo zahraničia je potrebné na platobné príkazy uvádzať: IBAN: SK71 0900 0000 0004
8392 5808, SWIFT: GIBASKBX, adresu banky príjemcu: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. V prípade neúčasti na prijímacom pohovore nebude tento
poplatok vrátený, uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol pozvaný na
pohovor taktiež nebude poplatok vrátený.
KONTAKT V PRÍPADE OTÁZOK:
Mgr. Lenka Longauerová, 0903 604 510, 0917 394 156, mail: lenkalongi@gmail.com.

