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Student v rámci tříletého studia bude schopný se erudovaně orientovat v klinických
předmětech jako je Mikrobiologie a epidemiologie, Klinická biochemie, Histologie,
Hematologie a krevní transfúze, Genetika, Imunologie aj. V rámci každého ročníku se
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Benefit: při pracovním úvazku minimálně 0,5 (v oboru) – poskytujeme úlevu 50% docházky
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