Otázky uchádzačov o Bc. štúdium.
1.

Z čoho pozostáva prijímacie konanie?
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez výberového konania, absolvujú písomné testy zo
všeobecných vedomostí. Test zo všeobecných vedomostí overuje základné predpoklady a schopnosti,
ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium. Test obsahuje kvantitatívnu časť (jednoduché
matematické slovné úlohy, analytické a logické myslenie, úsudok, vyvodzovanie), verbálnu časť
(schopnosť analyzovať jazykové prostriedky slovenského jazyka z hľadiska ich gramatických, lexikálnych
a štylistických vlastností, význam a forma v slovnej zásobe) a všeobecný spoločenský prehľad (orientácia
v aktuálnych domácich i zahraničných udalostiach).

2.

Bude sa test konať on line formou?
Ťažko momentálne posúdiť, ako sa vyvinie epidemiologická situácia. Forma testu (online alebo osobne
na FBI) vyplynie až z aktuálnej epidemiologickej situácie v čase príprav na prijímacie konanie.

3.

Aké otázky budú obsahovať prijímacie testy?
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez výberového konania, absolvujú písomné testy zo
všeobecných vedomostí. Test zo všeobecných vedomostí overuje základné predpoklady a schopnosti,
ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium. Test obsahuje kvantitatívnu časť (jednoduché
matematické slovné úlohy, analytické a logické myslenie, úsudok, vyvodzovanie), verbálnu časť
(schopnosť analyzovať jazykové prostriedky slovenského jazyka z hľadiska ich gramatických, lexikálnych
a štylistických vlastností, význam a forma v slovnej zásobe) a všeobecný spoločenský prehľad (orientácia
v aktuálnych domácich i zahraničných udalostiach). Vzorové otázky nájdete pod adresou:
https://fbi.uniza.sk/uploads/files/1579509271-Vyber-z-testu-na-prijimacie-skusky-do-bc.-stupna.pdf

4.

Môžem sa hlásiť na dennú aj externú formu štúdia súčasne?
-

5.

Môžem si podať prihlášku na viac študijných programov?
-

6.

V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch
poplatkov za prijímacie konanie.
Prihláška sa podáva len jedna, do ktorej sa uvedie študijný program, o ktorý má uchádzač záujem
prioritne, a zároveň sa môžu uviesť (v prípade záujmu) ďalšie dve alternatívy študijných programov.

Za akých podmienok môžem byť prijatý bez prijímacieho konania?
-

a) budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom
vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,7 vrátane,

-

b) budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli
aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný
ročník) do 1,5 vrátane,

-

c) budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo
všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60,

-

d) budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi
olympiád, SOČ alebo medzinárodných a národných súťaží súvisiacich s obsahom študijného
programu a umiestnili sa do 5. miesta.

-

Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie v bodoch a) až
d). Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.

7.

Akým spôsobom si môžem podať prihlášku?

-

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/.

8.

Pokiaľ som študoval na inej vysokej škole, môžem využiť ISIC kartu aj po prijatí na štúdium na
UNIZA?
-

9.

Študenti, ktorí vlastnia ISIC kartu z inej vysokej školy, po prijatí na štúdium na UNIZA majú povinnosť
vybaviť si novú ISIC kartu s logom UNIZA.

Poskytuje UNIZA ubytovanie pre študentov:
- Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s
uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 54 € – 61
€/mesačne.
https://www.uniza.sk/index.php/univerzita/pracoviska-univerzity/ucelove-zariadenia+

10. Aké môžem mať uplatnenie po skončení štúdia?
BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT - štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov
poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany hmotného či nehmotného majetku občanov, fyzických
osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík ako aj schopných navrhovať
a prevádzkovať integrované systémy elektronickej ochrany objektov. Absolvent získal vedomosti
v príslušných technických, ekonomických a spoločenských vedách a schopnosť aplikovať ich na
podmienky bezpečnostného manažmentu.
BEZPEČNOSŤ PRIEMYSLU - štúdium je zamerané na prípravu odborníkov, ktorí sú schopní zabezpečiť
požadovanú úroveň bezpečnosti zamestnancov podniku a obyvateľov dotknutého regiónu, chrániť
majetok a životné prostredie a plniť požiadavky na úseku bezpečnosti podniku stanovené právnymi
predpismi. Absolvent je schopný samostatne spracovať dokumentáciu na posudzovanie rizík na úseku
BOZP a požiarnej ochrany, dokáže spracovať internú dokumentáciu súvisiacu s prevenciou vzniku
krízových javov pri používaní nebezpečných látok v podniku, ako aj externé havarijné plány.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY - štúdium je zamerané na vysokoškolskú
prípravu odborníkov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry s dôrazom na energetiku, dopravu a základy
z oblasti informačných a komunikačných technológií. Absolventi sú spôsobilí navrhovať a uskutočňovať
preventívne opatrenia, monitorovať a analyzovať vývoj rizikových a krízových činiteľov, prípravu
adekvátnej reakcie na vznikajúci krízový jav, riadenie kontinuity fungovania prvku kritickej infraštruktúry a
uskutočňovanie efektívnej obnovy systémov.
KRÍZOVÝ MANAŽMENT - štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov, ktorí sa môžu
uplatniť vo verejnej správe, v podnikoch a firmách pri analýze rizík a možných krízových situácií, ich
monitorovaní, v príprave podkladov pre krízové plánovanie, v spracovaní krízových plánov a pri riadení
kríz. Absolventi majú vzdelanie v príslušných ekonomických, technických a spoločenských vedách a v
ich aplikáciách. Môžu sa uplatniť vo funkciách na úsekoch obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva,
ochrany verejného poriadku a ďalších.
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY - štúdium je orientované na vysokoškolskú prípravu odborníkov schopných plniť
preventívne administratívnosprávne, záchranné a likvidačné úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v
štruktúrach štátnej správy, vo výrobných a hospodárskych organizáciách, v útvaroch hasičského a
záchranného zboru. Môžu vykonávať špecializované pracovné činnosti pri výkone štátneho požiarneho
dozoru, funkcie v hasičských jednotkách, špecialistov požiarnej ochrany v priemyselných odvetviach
a odboroch hospodárstva SR.

