ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 61 01
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
www.fhv.uniza.sk
Svoje otázky ohľadne štúdia môžete smerovať na referát pre vzdelávanie:
Tel.: 041/513 61 07, 61 12

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

KONTAKTY

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
Tel.: 041/513 63 79
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
PONÚKANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
NÁZOV BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
DENNÉ ŠTÚDIUM
EXTERNÉ ŠTÚDIUM *
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY
DĹŽKA ŠTÚDIA 4 ROKY
mediamatika a kultúrne dedičstvo
mediamatika a kultúrne dedičstvo
sociálna pedagogika
sociálna pedagogika
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a výchovy k občianstvu
učiteľstvo výchovy k občianstvu
* externé štúdium je spoplatnené sumou 750 € na jeden akademický rok

Podrobné informácie o študijných programoch:
• učebné plány,
• informačné listy predmetov
nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR
mediamatika a kultúrne dedičstvo / knižnično–informačné štúdiá

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH
DENNÉ
EXTERNÉ
54
15

sociálna pedagogika / pedagogika

75

20

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu / učiteľstvo
akademických predmetov

50

-

učiteľstvo výchovy k občianstvu / učiteľstvo akademických predmetov

20

-

SPOLU

199

35

PODMIENKY PRIJATIA
1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
2. Jazykové predpoklady – písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti
absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného
zo svetových jazykov minimálne v rozsahu stredoškolského učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
3. Zdravotná spôsobilosť – fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu
a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.
4. Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.

FORMY PRIJÍMANIA
Výberové konanie
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači
s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia komisia na základe výsledkov prijímacej skúšky určí bodovú hranicu
s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.
Pravidlá výberového konania
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO (denná, externá forma štúdia):
Všetci uchádzači predložia motivačný list (rozsah maximálne 1800 znakov), kde uvedú svoju motiváciu ku štúdiu v odbore
knižnično-informačné štúdiá, svoju predstavu o prínose štúdia pre neho samotného, doterajšie skúsenosti s oblasťou, ktorú
zamýšľa formou štúdia bližšie poznať.
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej škole do 2,0. V prípade, ak
nedosiahli tento priemer, vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/občianska
náuka a informatika v rozsahu stredoškolského učiva (Poznámka: Realizáciu prijímacej skúšky bude zabezpečovať Katedra
mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA).
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky Zákona o VŠ pre prijímanie na vysokoškolské štúdium 1. stupňa sa prijímajú na základe
prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne formou vedomostného testu zo všeobecného prehľadu
z náuky o spoločnosti v rozsahu učebných osnov pre gymnáziá. Absolventom gymnázií, ktorí maturovali z predmetu náuka
o spoločnosti a priemer z tohto predmetu na výročných vysvedčeniach a pri maturitnej skúške nie je horší ako 1,5, sa odpustí
test zo všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti. Absolventom sociálnych a pedagogických akadémií, ktorých priemer
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z predmetu pedagogika na výročných vysvedčeniach a z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky nie je horší ako
1,5, sa odpustí test zo všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti.
UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (denná, externá forma štúdia):
v kombinácii s anglickým jazykom
Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe kritérií:
V kombináciách s anglickým jazykom budú uprednostnení uchádzači, ktorí pri štátnej maturitnej skúške preukázali
zvládnutie externej časti v stupni B2 minimálne na 60 % a v stupni B1 minimálne na 75 %, ďalej sú dôležité študijné výsledky
na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať, výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených
študijných programov, účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, SOČ, štátnych skúšok a certifikáty
z cudzích jazykov. Pri rovnosti bodov rozhoduje aj celkový študijný priemer.
Výsledok z externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka bude vynásobený koeficientom nasledovne: úroveň B2: 2x %,
ktoré študent dosiahol na skúške; úroveň B1: 1x %, ktoré študent dosiahol na skúške.
v kombinácii s výchovou k občianstvu, jednoodborovíé štúdium výchovy k občianstvu:
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:
• študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať (náuka o spoločnosti, resp.
občianska náuka),
• výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov,
• výsledky maturitnej skúšky.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:
• účasť a výsledky študentov stredných škôl na SOČ,
• účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, súvisiace s programom, na ktorý si uchádzač podal
prihlášku.

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8
zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej
stránke univerzity.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky
o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje
úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády
SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

PRIHLÁŠKA
Prihlášky sa podávajú na študijné programy.
V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne
so zaplatením príslušného poplatku.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú
prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ
https://prihlaskavs.sk/sk/.
Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade
poplatku a zaslať ju poštou na adresu FHV UNIZA do určených termínov.
Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.
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Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú
fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:
• životopis,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na prihláške strednou školou.
Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu koncoročného
vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.
Poplatok za prijímacie konanie:
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925
konštantný symbol:
0308
variabilný symbol:
10831 – bakalárske štúdium
Spôsob úhrady:
platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou
na vyššie uvedený účet.
Doklad o úhrade:
doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.
Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská
univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

TERMÍNY
Deň otvorených dverí
8. 2. 2019

Termín podania prihlášky
30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania
13. – 14. 6. 2019

UBYTOVANIE
Všetci študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú nárok na ubytovanie v súlade s vnútornými predpismi univerzity.
Poplatok za ubytovanie: 41 € – 51 €/mesačne.

STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 2,40 €.

ŠTIPENDIÁ
Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených
kritérií.
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MOŽNOSTI ŠTÚDIA PO UKONČENÍ BAKALÁRSKEHO STUPŇA
Možnosť nadväzujúceho štúdia v magisterskom stupni štúdia na Fakulte humanitných vied UNIZA v akademickom roku
2019/2020 – mediamatika a kultúrne dedičstvo, sociálna pedagogika, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy
k občianstvu, učiteľstvo výchovy k občianstvu (informácie o študijných programoch nájdete na webových stránkach
univerzity). Po ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné si aktuálny stav ponuky študijných programov v konkrétnom
akademickom roku overiť.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
(študijný odbor 3.2.4 knižnično–informačné štúdiá)
Absolventi sa môžu uplatniť v širokej škále podnikovej praxe, vo výskume, v reklamných agentúrach, v knižniciach
a archívoch.
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA
(študijný odbor 1.1.4 pedagogika)
Absolventi odboru pedagogika, študijného programu sociálna pedagogika (1.stupeň) získali odbornú spôsobilosť pracovať
ako sociálni pedagógovia, profesionálni vychovávatelia a voľnočasoví pedagógovia. Sú spôsobilí vykonávať odbornú
činnosť ako sociálni pedagógovia v sociálnych službách, ďalej nachádzajú uplatnenie v oblasti verejnej sociálnej správy,
ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o deti a mládež, ako sociálni pedagógovia v štátnych,
súkromných alebo mimovládnych organizáciách so zameraním na komunitnú podporu výchovy a vzdelávania. Ďalej
ako výchovní pracovníci v oblasti mimoškolskej výchovy a výchovy mimo vyučovania a ako organizátori neformálneho
vzdelávania.
UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A VÝCHOVY K OBĆIANSTVU
(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov)
Absolventi sú pripravení predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako
pomocní učitelia.
UČITEĽSTVO VÝCHOVY K OBČIANSTVU
(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov)
Absolventi sú pripravení predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako
pomocní učitelia.

5

AREÁL ŽILINSKEJ UNIVERZITY
el
ý Di
k
ľ
e
Na V
Solinky
PRIEVIDZA
BRATISLAVA

VC

PP

VA

BJ
BI
BA

VUD

PB

PA

N

VB

BC
BB
BD

BE

BG

BF
UPC

RB
AA
AB

RC

CEIT

AC
RA

AD

Rosina
MARTIN

CeIKT
AE

HLAVNÝ
VSTUP

AF

AR

AS

GPS 49°12′8,26″N 18°45′23,6″E

rzitná
Unive
HLINY
UBYTOVACIE
ZARIADENIE
Vlčince
MARTIN
BRATISLAVA

UTV

HB

EDIS

Vys
oko
ško
lák
ov

NM

UK

DG
DE
DH

DD

DF

DC
T1

DB
DA

POLIKLINIKA

OC KAUFLAND

LEGENDA
AA
BF
BA
BD
AE
RA
AC
VA, VB
VC
AC
AA
AA
PP
UPC

OC ATRIUM
DUBEŇ

Rektorát
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Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta humanitných vied
Univerzitný vedecký park
Výskumné centrum
CETRA – Ústav dopravy
Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl
PoloprevádzkaUPC
Univerzitné pastoračné centrum

VUD
Výskumný ústav dopravný
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EDIS
EDIS – Vydavateľské centrum
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(Ul. 1 mája 32)

6

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 61 01
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
www.fhv.uniza.sk
Svoje otázky ohľadne štúdia môžete smerovať na referát pre vzdelávanie:
Tel.: 041/513 61 07, 61 12

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

KONTAKTY

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
Tel.: 041/513 63 79
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
PONÚKANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
NÁZOV MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
DENNÉ ŠTÚDIUM
EXTERNÉ ŠTÚDIUM *
DĹŽKA ŠTÚDIA 2 ROKY
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY
sociálna pedagogika
sociálna pedagogika
mediamatika a kultúrne dedičstvo
mediamatika a kultúrne dedičstvo
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a výchovy k občianstvu
učiteľstvo výchovy k občianstvu
* externé štúdium je spoplatnené sumou 800 € na jeden akademický rok

Podrobné informácie o študijných programoch:
• učebné plány,
• informačné listy predmetov
nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR
mediamatika a kultúrne dedičstvo / knižnično–informačné štúdiá

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH
DENNÉ
EXTERNÉ
45
15

sociálna pedagogika / pedagogika

60

40

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu / učiteľstvo
akademických predmetov

50

-

učiteľstvo výchovy k občianstvu / učiteľstvo akademických predmetov

35

-

SPOLU

190

55

PODMIENKY PRIJATIA
1. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského
vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
2. Jazykové predpoklady – písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti
absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného
zo svetových jazykov minimálne v rozsahu stredoškolského učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
3. Zdravotná spôsobilosť – fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu
a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.

FORMY PRIJÍMANIA
Výberové konanie
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači
s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia komisia, na základe výsledkov prijímacej skúšky, určí bodovú
hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.
Pravidlá výberového konania
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho štúdia programu mediamatika a kultúrne
dedičstvo v odbore knižnično-informačné štúdiá FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA. Absolventi z iných vysokých škôl toho istého
alebo príbuzného študijného odboru: uchádzač si zvolí tri knihy alebo články z navrhnutého zoznamu odbornej literatúry
(predmetný zoznam bude zverejnený na webovej stránke Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných
vied UNIZA) a absolvujú ústny pohovor.
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky Zákona o VŠ pre prijímanie na vysokoškolské štúdium 2. stupňa sa prijímajú na
základe prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne formou vedomostného testu zo základných
pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika.
Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test
odpustí.
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UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Uchádzači o štúdium sú prijímaní na základe kritérií:
učiteľstvo v kombinácii: anglických jazyk a literatúra
Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.) v rovnakom študijnom
programe. Absolventi FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75 budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ďalší uchádzači
o štúdium (s horším študijným priemerom alebo z iných fakúlt, univerzít) vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá má dve časti:
1. Kolokviálna skúška na overenie spôsobilosti absolvovať 2. stupeň vysokoškolského štúdia,
2. Rozprava o bakalárskej práci.
učiteľstvo výchovy k občianstvu, učiteľstvo v kombinácii: výchova k občianstvu
Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom alebo príbuznom
študijnom programe. Absolventi FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75, budú prijímaní bez prijímacích skúšok.
Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu
(kolokviálnu) skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá bude mať ústnu formu a bude sa skladať
z troch častí:
1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci – 10 bodov,
2. Didaktika výchovy k občianstvu – 20 bodov,
3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20 bodov.
Spolu: 50 bodov.

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8
zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej
stránke univerzity.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky
o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje
úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády
SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

PRIHLÁŠKA
Prihlášky sa podávajú na študijné programy.
V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so
zaplatením príslušného poplatku.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú
prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ
https://prihlaskavs.sk/sk/.
Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade
poplatku a zaslať ju poštou na adresu FHV UNIZA do určených termínov.
Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú
fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Prílohy k prihláške na magisterské štúdium:
• životopis,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• overená kópia diplomu.
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Poplatok za prijímacie konanie:
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925
konštantný symbol:
0308
variabilný symbol:
10832 – magisterské štúdium
Spôsob úhrady:
platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade:
doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.
Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská
univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

TERMÍNY
Deň otvorených dverí
8. 2. 2019

Termín podania prihlášky
30. 4. 2019

Termín prijímacieho konania
20. – 21. 6. 2019

UBYTOVANIE
Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti
trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 41 € – 51 €/mesačne.

STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 2,40 €.

ŠTIPENDIÁ
Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených
kritérií.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PO UKONČENÍ MAGISTERSKÉHO STUPŇA
Možnosť nadväzujúceho štúdia v doktorandskom stupni štúdia na Fakulte humanitných vied UNIZA v akademickom roku
2019/2020 – mediamatika a kultúrne dedičstvo (informácie o študijných programoch nájdete na webových stránkach
univerzity). Po ukončení magisterského štúdia je potrebné si aktuálny stav ponuky študijných programov v konkrétnom
akademickom roku overiť.
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UPLATNENIE ABSOLVENTOV
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA
(študijný odbor 1.1.4 pedagogika)
Absolventi sú spôsobilí pre výkon pozície sociálneho pedagóga škôl a školských zariadení výchovného poradenstva
a prevencie. Dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe
a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví
pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Majú predpoklady
stať sa kvalifikovanými riadiacim pracovníkmi v inštitúciách štátnej správy, sociálnych služieb, voľnočasových inštitúciách
a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V súlade so zvolenou špecializáciou ovládajú problematiku
managementu v školstve, problematiku poradenstva v oblasti školského a profesijného vývinu jednotlivcov i poradenstva
pre učiteľov a rodičov. Sú pripravení prehlbovať svoje profesijné kvality v rámci doktorandského študijného programu alebo
celoživotného vzdelávania.
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
(študijný odbor 3.2.4 knižnično–informačné štúdiá)
Absolventi majú schopnosť nachádzať moderné a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti
knižnično-informačnej praxe. Sú schopní tvorivo aplikovať poznatky najmä v oblasti tvorby knižnično-informačných
fondov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Ovládajú prácu s IK technológiami, metódy a nástroje na tvorbu
a budovanie informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných
zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom. Môžu sa uplatniť ako tvorcovia obsahov, alebo manažéri
mediamatických informačných systémov, konzultanti v oblasti informačných systémov, tvorcovia kurzov pre e-learning,
správcovia podnikových informačných a znalostných báz. Po absolvovaní štúdia môžu samostatne podnikať v oblasti
masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu správu, tretí sektor alebo pracovať ako špecialisti pre tvorbu
a prezentáciu informácií, ekonomiku a manažment mediamatických systémov.
UČITEĽSTVO ANGLICKĚHO JAZYKA A LITERATÚRY A VÝCHOVY K OBČIANSTVU
(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov)
Absolventi získali kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.
UČITEĽSTVO VÝCHOVY K OBČIANSTVU
(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov)
Absolventi získali kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.
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ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 61 01
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
www.fhv.uniza.sk
Svoje otázky ohľadne štúdia môžete smerovať na referát pre vzdelávanie:
Tel.: 041/513 61 07, 61 08, 61 12

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

KONTAKTY

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
Tel.: 041/513 63 79
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
PONÚKANÝ PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
NÁZOV DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
DENNÉ ŠTÚDIUM
EXTERNÉ ŠTÚDIUM *
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY
DĹŽKA ŠTÚDIA 4 ROKY
mediamatika a kultúrne dedičstvo
mediamatika a kultúrne dedičstvo
* externé štúdium je spoplatnené sumou 2 000 € na jeden akademický rok
Podrobné informácie o študijnom programe:
• učebné plány,
• informačné listy predmetov
nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR
mediamatika a kultúrne dedičstvo / knižnično–informačné štúdiá
SPOLU

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH
DENNÉ
EXTERNÉ
2
2
2

2

PODMIENKY PRIJATIA
1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
2. Zdravotná spôsobilosť – fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu
a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre doktorandský stupeň vysokoškolského vzdelávania.

FORMY PRIJÍMANIA
Výberové konanie
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači
s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
Pravidlá výberového konania
• uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce. Témy dizertačných prác budú zverejnené spolu s oznamom
o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na úradnej výveske fakulty a na www.fhv.uniza.sk minimálne 2 mesiace
pred ukončením prijímania prihlášok na štúdium,
• vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské štúdium v príslušnom študijnom
programe vykoná prijímacia komisia, ktorú vymenuje dekan fakulty,
• dekan fakulty rozhodne o prijatí uchádzača najneskôr do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky,
• na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku.
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO – (denná, externá forma štúdia):
Rámcový obsah prijímacej skúšky:
• prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce.
• odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre samostatnú vedeckovýskumnú činnosť a dobrú
orientáciu vo zvolenom odbore štúdia.
Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe:
a) výsledkov prijímacej skúšky (max. 40 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia),
b) výsledkov predchádzajúceho štúdia (max. 30 bodov, prideľované podľa VŠP (vážený študijný priemer) druhého stupňa VŠ
vzdelávania podľa nasledovného rozpisu: VŠP 1-1,25=30 bodov, VŠP 1,26-1,99=20 bodov; VŠP 2-viac=0 bodov),
c) publikačnej a vedeckej činnosti (max. 30 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia).

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8
zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej
stránke univerzity.
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Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky
o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje
úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády
SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

PRIHLÁŠKA
Prihlášky sa podávajú na študijné programy.
V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so
zaplatením príslušného poplatku.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú
prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ
https://prihlaskavs.sk/sk/.
Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade
poplatku a zaslať ju poštou na adresu FHV do určených termínov.
Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú
fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium:
1. životopis,
2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (s výnimkou absolventov FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA),
3. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a ďalšie doklady svedčiace o odborných a vedeckých
aktivitách v odbore knižnično-informačné štúdiá,
4. vypracovaný rámcový projekt k prihlasovanej téme,
5. doklad o uhradenom poplatku za prijímacie konanie.
Poplatok za prijímacie konanie:
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925
konštantný symbol:
0308
variabilný symbol:
10833 – doktorandské štúdium
Spôsob úhrady:
platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade:
doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.
Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská
univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

TERMÍNY
Deň otvorených dverí
8. 2. 2019

Termín podania prihlášky
31. 5. 2019
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Termín prijímacieho konania
19. 6. 2019

UBYTOVANIE
Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti
trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 41 € – 51 €/mesačne.

STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 2,40 €.

ŠTIPENDIÁ
Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. (o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), §54 ods. 18.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
(študijný odbor 3.2.4 knižnično–informačné štúdiá)
Absolventi majú silne rozvinutú abstraktnú zložku myslenia na báze dokonalého zvládnutia základných disciplín knižničnoinformačnej vedy, vedeckých metód výskumu a hlbokých teoretických znalostí niektorej z oblastí mediamatiky a kultúrneho
dedičstva. Sú schopní tvorivo pracovať v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva a aplikovať získané výsledky
v ďalších vedných odboroch. Absolventi sa môžu uplatniť vo výskume v oblasti knižnično-informačnej vedy, ako odborníci
v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ako vysokoškolskí učitelia a pod. v závislosti od užšej špecializácie ich štúdia a témy
dizertačnej práce.
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