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Bakalárske štúdium  

6 semestrov, 180 ECTS kreditov 

 Je zamerané na základné 
biologické vedné odbory   

  
 cytológia,  

 morfológia a anatómia rastlín, 
živočíchov a človeka,  

 mikrobiológia,  

     molekulárna biológia, genetika,  

 botanika, zoológia, fyziológia 
rastlín a živočíchov 
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Bakalárske štúdium 

 Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu biológie a príbuzných 

disciplín na magisterskom stupni štúdia alebo v praxi pod vedením 

skúseného odborníka samostatne riešiť niektoré problémy 

biologického výskumu a praktické úlohy aplikovanej biológie. 
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Magisterské štúdium 

4 semestre, 120 ECTS kreditov 

Ponúkame ho v troch študijných programoch: 

• Botanika a fyziológia rastlín 

• Genetika a molekulárna cytológia 

• Zoológia a fyziológia živočíchov 
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Genetika a molekulárna cytológia 

 Študenti získavajú poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých 

systémov na rôznych úrovniach ich organizácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 Problematiku diplomovej práce riešia vo výborne vybavených 

výskumných laboratóriách. 
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Botanika a fyziológia rastlín 

Študenti magisterského štúdia  

sa zapájajú do riešenia projektov  

v teréne aj v laboratóriu. 
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Zoológia a fyziológia živočíchov 

Výučba a projekty 

sa uskutočňujú      

v teréne, študenti 

si osvojujú metódy 

vedeckej práce     

a zásady práce so 

zvieratami. 
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Absolvent magisterského študijného programu  
 

- má základné kompetencie pre výskumnú prácu  

- má skúsenosti s prezentáciou výsledkov na konferenciách 

- je pripravený asistovať pri vyučovaní biologických predmetov                
na bakalárskom stupni.  

- disponuje poznatkami z viacerých chemických odborov a hraničných 
vedných disciplín a dokáže využívať biologické a chemické metódy pri 
riešení praktických úloh. 

- má predpoklady pre pokračovanie na doktorandskom stupni vzdelávania 
v základných a aplikovaných biologických a príbuzných vedných odboroch.   

  

 Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných výskumných 
pracoviskách a prevádzkových laboratóriách poľnohospodárskych 
a lesníckych podnikov, v rezorte zdravotníctva, vo farmaceutických 
firmách,  v zariadeniach hygienickej služby, v potravinárskom 
priemysle, v správach chránených území a v štátnej ochrane prírody. 
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Doktorandské  štúdium 

8 semestrov, 240 ECTS kreditov 

Ponúkame ho v štyroch študijných programoch: 

 

• Fyziológia rastlín 

• Fyziológia živočíchov 

• Genetika 

• Molekulárna cytológia 
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Genetika – oblasti výskumu 

Štúdium funkcie génov                       

a biosyntetických dráh  

 

 

Kryokonzervácia 

rastlinných buniek 
Genetická transformácia 

Rastlinné  

biotechnológie 
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Fyziológia rastlín – oblasti výskumu 

Štúdium účinkov ťažkých kovov, tolerančné mechanizmy lišajníkov 

Stresový metabolizmus 

Mikroevolučné 

procesy rastlín 
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Fyziológia živočíchov – oblasti výskumu 

Chemoprevencia nádorových 

ochorení 

Protinádorové účinky 

probiotík, prebiotík a 

melatonínu 

Účinky resveratrolu 

a nesteroidných 

antiflogistík  

v prevencii nádorov 
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Molekulárna cytológia – oblasti výskumu 

Štúdium bunkových kultúr 

Fotodynamická terapia nádorov 

Molekulárno-biologická diagnostika 
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Absolvent doktorandského študijného programu 

 Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti študovaného odboru 

biológie. Pri riešení problémov vychádza z najnovších poznatkov výskumu. 

Tvorivou experimentálnou prácou dokáže  prispievať k rozvoju vedeckého 

poznania. Premýšľa interdisciplinárne a dokáže aplikovať výsledky 

biologického výskumu v humánnej a veterinárnej medicíne, 

poľnohospodárstve, farmakológii, biotechnológiách a ďalších oblastiach.  

 

 Uplatní sa na výskumných pracoviskách európskeho priestoru           

ale aj celého sveta. 
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Bakalárske štúdium 

 6 semestrov, 180 ECTS kreditov 

Absolvent je pripravený pokračovať 
v štúdiu ekológie, ale aj biológie 
alebo chémie a príbuzných disciplín 
na magisterskom stupni štúdia   

V praxi pod vedením skúseného 
odborníka dokáže samostatne riešiť 
niektoré problémy ekologického 
výskumu, monitoringu  a praktické 
úlohy aplikovanej ekológie a 
environmentalistiky. 

Študijný program: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 

 

Štúdium je zamerané na základy ekológie  

a súvisiace  biologické a chemické vedné odbory. 
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Magisterské štúdium 

 4 semestre, 120 ECTS kreditov 

Študijný program: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 
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Absolvent magisterského študijného programu ekológie 

–   má základné kompetencie pre výskumnú prácu, 

–   má skúsenosti s prezentáciou  výsledkov na konferenciách,  

–   je pripravený asistovať pri vyučovaní ekologických predmetov na 
bakalárskom stupni.  

 Disponuje rozsiahlymi poznatkami z viacerých chemických a biologických 
odborov a dokáže využívať biologické a chemické metódy pri riešení úloh 
ekológie a ekologického výskumu. 
Má predpoklady pre pokračovanie na doktorandskom stupni vzdelávania 
zameraného na ekologické a environmentálne vedy.   

 
 
 Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných výskumných 

pracoviskách a prevádzkových laboratóriách poľnohospodárskych 
a lesníckych podnikov, v rezorte zdravotníctva, v potravinárskom 
priemysle, v správach chránených území a v štátnej ochrane prírody. 

 



PF UPJŠ v Košiciach 

Šrobárova 2, 041 54 Košice 

www.science.upjs.sk 

Múdrosť minulosti – poznatky prítomnosti – vzdelanie budúcnosti. 

14. 3. 2013 19 

Doktorandské  štúdium 

8 semestrov, 240 ECTS kreditov 

Študijný program:  

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 

 

• molekulárno - genetické analýzy  

 

• ekologicko - fyziologické pokusy 

 

• chemické analýzy 
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Zameranie výskumu 

 Biológia a ekológia jedincov a populácií viacerých 
skupín bezstavovcov a stavovcov 

 

 

 

Parazitologický ústav SAV,  

Ústav zoológie SAV,  

Ústav půdní biologie AV České 

Budějovice 

Možnosť spolupráce             
s viacerými pracoviskami:  
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Absolvent doktorandského štúdia  
-    Ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti študovaného odboru 

biológie.  

 

-    Pri riešení problémov vychádza z najnovších poznatkov výskumu. 

  

-    Tvorivou experimentálnou prácou dokáže  prispievať k rozvoju 
vedeckého   poznania.  

 

-    Premýšľa interdisciplinárne a dokáže aplikovať výsledky biologického 
výskumu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, 
farmakológii, biotechnológiách a ďalších oblastiach.  

 

 Uplatní sa no výskumných pracoviskách európskeho priestoru ale aj 
celého sveta. 


