ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM
• anglického jazyka a literatúry
• náboženskej výchovy
• výchovy k občianstvu
Rozširujúce štúdium (ďalej „RŠ“) je definované podľa § 8 a zákona č. 390/2011Z.z. z 21. októbra
2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. Podľa
uvedeného zákona:

rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon
ďalšej pedagogickej činnosti;

rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný
predpoklad podľa § 7 zákona o pedagogických zamestnancoch.
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline ponúka RŠ anglického jazyka a literatúry,
výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy.
Dokladom o úspešnom absolvovaní RŠ je vysvedčenie.
Spôsob vyučovania:
Prednášky a semináre budú prebiehať blokovou formou výučby (pondelok až sobota) počas dvoch
týždňov, v zimnom aj v letnom semestri (viď harmonogram akademického roka 2017/2018 zverejnený
najneskôr v júni 2017).
POPLATOK ZA ŠTÚDIUM
400€:
700€:
1200€:

1 semester
zaplatené vopred za 2 semestre (zľava 100€)
zaplatené vopred za 4 semestre (zľava 400€)

PODMIENKY PRIJATIA NA ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM
Uchádzači o RŠ sa prihlasujú na štúdium formou prihlášky zverejnenej na webovej stránke fakulty:
www.fhv.uniza.sk.
Prihlášku si môže podať pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa
vysokoškolského štúdia v študijných programoch učiteľského zamerania (ISCED 2, ISCED 3).

Dĺžka štúdia
4 semestre

Podanie prihlášky na štúdium
do 25. augusta 2017

Termín prijímacieho konania
7. septembra 2017

RŠ anglického jazyka a literatúry: bez prijímacích pohovorov budú prijatí uchádzači, ktorí môžu
svoje znalosti dokladovať vysvedčením o štátnej maturitnej skúške z anglického jazyka, príp. štátnej
jazykovej skúške alebo ekvivalentným certifikátom – minimálne na úrovni B1. Prijatie ostatných
uchádzačov je podmienené úspešným absolvovaním vstupného testu.
RŠ výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy: uchádzači budú prijatí bez prijímacích
pohovorov.
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POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
30,00 € - je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925
konštantný symbol:
0308
variabilný symbol:
10834 - RŠ
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet. Doklad o úhrade poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
1.
2.
3.
4.

úradne overený doklad o získanom vysokoškolskom vzdelaní (vysokoškolský diplom);
štruktúrovaný životopis;
doklad o úhrade za prijímacie konanie;
v prípade rozširujúceho štúdia anglického jazyka a literatúry - doklad o jazykovej spôsobilosti
(kópia maturitného vysvedčenia, príp. vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške alebo certifikátu).

Prihlášku a požadované prílohy poslať na adresu:
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
Referát pre vzdelávanie
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Pri počte uchádzačov o štúdium daného vzdelávacieho programu menšom ako 10 si fakulta
vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie
telefón: 041 513 6103, email: katarina.valcova@fhv.uniza.sk
Viera Habrúnová – Referát pre vzdelávanie a odbornú prax
Telefón: 041 513 6112, email: viera.habrunova@fhv.uniza.sk

Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563

Tel.: +421 41 513 6103, 6112
IČ DPH: SK 2020677824

www.fhv.uniza.sk
DIČ: 2020677824

