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POČTY KREDITOV ZA VZDELÁVACIE AKTIVITY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA V POVOLANÍ LEKÁR

Účasť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite

á1h

viacdenná aktivita

1

Max. 8 kreditov za deň

trvanie 8 hod až 23 hod

trvanie 24 hod až 39 hod

trvanie 40 hod a viac

8

16

24

miestna/okresná/krajská
5

medzinárodná
10

prvý, druhý spoluautor v slovenskom jazyku

3

5

autor v cudzom jazyku

15

15

prvý, druhý spoluautor v cudzom jazyku

10

10

autor
10

spoluautor
5

odborný článok v medzinárodnom periodiku

30

20

monografia v slovenskom jazyku

50

20

monografia v cudzom jazyku

80

50

učebnice, skriptá alebo učebný text v slovenskom jazyku

50

20

učebnice, skriptá alebo učebný text v cudzom jazyku

80

50

abstrakt práce v slovenskom jazyku

5

3

abstrakt práce v cudzom jazyku

10

5

poster s odbornou tématikou v slovenskom jazyku prezentovaný na vzd. aktivite

10

5

poster s odbornou tématikou v cudzom jazyku prezentovaný na vzd. Aktivite

15

10

tvorba publikovaného štandardu

30

15

tvorba publikovaného akreditovaného študijného programu vrátane e-learningu

30

15

recenzovanie, revidovanie alebo oponovanie odborného článku, učebnice, skripta,
monografie, zborníka alebo odborného štandardu vrátane vzdelávacieho
štandardu

10

-

zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie
odborného národného periodika, monografie alebo iného média v slovenskom
jazyku

20

-

zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie
odborného medzinárodného periodika, monografie alebo iného média v cudzom
jazyku

50

-

seminár, workshop, konferencia, kongres, sympózium, odborná panelová diskusia,
aktualizačný kurz, inovačný kurz, tréning alebo stáž

Účasť na akreditovanom študijnom programe sústavného vzdelávania
úspešné absolvovanie
vzdelávania

akreditovaného

študijného

programu

sústavného

Prednášková činnosť na neakreditovanej aktivite
autor v slovenskom jazyku

Publikačná činnosť
odborný článok v národnom periodiku
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Pedagogická činnosť
v rozsahu minimálne jeden rok v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby
v akreditovanom študijnom programe na získanie odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, akreditovanom špecializačnom študijnom programe,
akreditovanom certifikačnom študijnom programe alebo v akreditovanom
študijnom programe sústavného vzdelávania
v rámci neakreditovanej vzdelávacej aktivity

Vedecko výskumná činnosť
Predloženie výsledkov tvorivej vedeckej a výskumnej činnosti z oblasti
teoretických základov podložených recenzným alebo oponentským posudkom.

Tvorba výučbovej pomôcky
Vytvorenie schválenej výučbovej pomôcky v rámci teoretickej výučby alebo
praktickej výučby v akreditovanom študijnom programe na získanie odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Účasť na autodidaktickom teste
riešenie autodidaktického testu s minimálne 10 otázkami (maximálne 18 kreditov
za cyklus)*

45

za jeden deň 10 kreditov max.
za cyklus 45 kreditov

riešiteľ

spoluriešiteľ

30

20

autor

spoluautor

20

10

Úspešnosť 91 % - 100 %

Úspešnosť 80% až 90 %

2

1

*ak bol autodidaktický test súčasťou neakreditovanej aktivity alebo akreditovanej študijného programu, za úspešná riešenie testu sa kredity nezískavajú

Ďalšie štúdium

Výkon povolania lekár vo vojenskej službe počas plnenia úloh mimo územia
SR

Špecializačné

Certifikačná príprava

každý rok – 18 kreditov

každý polrok – 9 kreditov

20 kreditov za každý mesiac služby
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