Podmienky získania Certifikátu Aktívneho Študenta a druhy certifikátu:
•

•

Podmienkou pre vystavenie certifikátu je účasť minimálne na desiatich
projektoch/podujatiach z nižšie uvedeného zoznamu edukačných a zahraničných
aktivít.
Certifikát bude študentom udelený po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok
po letnom semestri piateho ročníka štúdia na FaF UK.

Každý študent na základe svojej účasti na organizovaných podujatiach môže získať
rôzne druhy certifikátu :
1. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF a prodekanom pre vzdelávanie FaF UK,
pričom musí absolvovať za 5 rokov štúdia aspoň desať aktivít organizovaných
SSŠF
alebo FaF UK.
2. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF, prodekanom pre vzdelávanie FaF UK
a prezidentom SLeK, pričom študent musí za 5 rokov štúdia absolvovať spolu 10
podujatí organizovaných SSŠF alebo FaF UK a súčasne aj určitý počet podujatí
organizovaných SLeK alebo podporovaných SLeK.
Na certifikáte bude zaznamenaný aj spôsob, akým sa študent podujatia zúčastnil,
a teda či bol súčasťou organizačného tímu, účastník, prípadne sa zapojil iným
spôsobom podľa charakteru projektu.
Ako požiadať o certifikát :
•
•

O certifikát môže študent požiadať zaslaním skenu vyplneného formuláru na
adresu tajomnik@sssf.sk po splnení vyššie uvedených podmienok.
Certifikát bude vystavený v priebehu 60 dní od doručenia žiadosti.

Evidencia a archivácia dochádzky:
•

•
•
•
•

Na každej prednáške alebo projekte organizovanom SSŠF (ktorý je súčasťou
CAŠ) bude vždy pripravená prezenčná listina, na ktorú je študent povinný sa
podpísať v
prípade, že sa zaujíma o vystavenie CAŠ.
Archiváciu prezenčných listín má v kompetencii tajomník SSŠF.
Prezenčné listiny sa archivujú minimálne 10 rokov.
V prípade, že by si zamestnávateľ chcel overiť certifikát, môže kontaktovať
SSŠF prostredníctvom e-mailu: tajomnik@sssf.skalebo sssf@sssf.sk
Kalendár podujatí, ktoré sú súčasťou CAŠ, bude uverejnený a pravidelne
aktualizovaný na stránke SSŠF.

Podujatia, ktoré sú súčasťou CAŠ:
Každé podujatie, ktoré je súčasťou CAŠ, bude obsahovať vo svojom plagáte alebo
inej grafike logo CAŠ.

Zoznam edukačných a zahraničných aktivít FaF UK a SSŠF:
Vzdelávacie aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kariérne dni farmaceutov (KDF) – Odborné sympózium (organizátor/účastník)
Odborná prednáška v rámci projektu CHCEM VIAC (organizátor/účastník)
Kurz lekárenskej komunikácie (organizátor/účastník)
Clinical Skills Event (CSE) (organizátor/účastník)
Patient Counselling Event (PCE) = Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii
(organizátor/účastník)
Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP) (organizátor/účastník)
Študentská vedecká konferencia (ŠVK) (organizátor/účastník)
Odborná prednáška ako súčasť osvetovej kampane – napr. súčasť projektu
Mesiac správneho užívania antibiotík (organizátor/účastník)
Public health kampaň realizovaná pre verejnosť (nie online) (organizátor/účastník)
Kvapka plná informácií (organizátor/účastník)

Publikačná činnosť:
•
•
•
•

publikácie v externých odborných médiách
Farmakoviny (redaktor/prispievateľ)
EPSA – blog, science blog
IPSF – blog

Zahraničné aktivity:
účasť na zahraničných podujatiach European Pharmaceutical Students’
Associations (EPSA):
o a. EPSA Autumn Assembly,
o b. EPSA Annual Congress,
o c. EPSA Summer University (organizátor/účastník),
o d. EPSA Annual Reception,
• účasť na zahraničných podujatiach International Pharmaceutical Students’
Federation (IPSF):
o a. IPSF World Congress
o b. IPSF European Regional Symposium,
•

•
•
•
•
•
•
•

Twinnet (organizátor/účastník)
SPC Leadership Camp (organizátor/účastník)
Student Exchange Program (SEP) (organizátor/účastník)
Kongres inej asociácie, ktorá je členom EPSA/IPSF
Erazmus+ štúdium
Erazmus+ stáž
EPSA Individual Mobility Project

Zoznam edukačných podujatí SLeK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bratislavské lekárnické dni,
Sympózium z dejín farmácie,
Pracovné dni nemocničných lekárnikov,
Zoborské lekárnické dni,
Etické a morálne aspekty povolania farmaceut,
Zemplínske lekárnické dni,
Liptovsko-oravské lekárnické dni,
Stredoslovenské lekárnické dni,
Deň otvorených dverí SLeK.

Zoznam edukačných podujatí SSŠF podporených SLeK pre AR 2020/2021
•
•
•
•
•

Clinical skills event
Kvapka plná informácií
Lekárenské paragrafy
Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii
Farmakoviny

Pre viac informácii o certifikáte nás kontaktujte na e-mailovej
adrese tajomnik@sssf.sk

