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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

PONÚKANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 
 

NÁZOV MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

DENNÉ ŠTÚDIUM 

DĹŽKA ŠTÚDIA2 ROKY 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM * 

DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY 

mediamatika a kultúrne dedičstvo mediamatika a kultúrne dedičstvo 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

a 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. 

F
A

K
U

L
T

A
 H

U
M

A
N

IT
N

Ý
C

H
 V

IE
D

 
M

A
G

IS
T

E
R

S
K

É
 Š

T
Ú

D
IU

M
 

mailto:studref@fhv.uniza.sk
mailto:studref@fhv.uniza.sk
http://www.fhv.uniza.sk/
mailto:eva.skorvagova@fhv.uniza.sk
http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php


2  

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA 
 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR 
PLÁNOVANÝ POČET 

PRIJATÝCH 

DENNÉ EXTERNÉ 

mediamatika a kultúrne dedičstvo / mediálne a komunikačné štúdiá 72 18 

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

pedagogické vedy 
35 - 

SPOLU 107 18 

V prípade nízkeho počtu uchádzačov na denné a externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť a 

ponúknuť uchádzačom iný študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. 

 

PODMIENKY PRIJATIA 

Základná podmienka prijatia 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom študijnom 
odbore alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijnými programami (v študijnom programe mediamatika 
a kultúrne dedičstvo). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium  v zahraničí,   predloží 
k prihláške na vysokoškolské štúdium  najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní 
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR. 
 
Ďalšie podmienky prijatia 
V ŠTUDIJNOM PROGRAME ANGLICKÝ JAZYK A LITERATÚRA  A VÝCHOVA K OBČIANSTVU 
Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia 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 uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu) skúšku na overenie 
spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá bude mať v anglickom jazyku ústnu formu a bude sa skladať z troch častí:  
(1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov. 2. Jazykoveda - 20 bodov. 3. Britské a americké reálie a literatúra - 20 
bodov. Spolu: 50 bodov). 
Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia 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 uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu) skúšku na overenie 
spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá bude mať vo výchove k občianstvu 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). 
 
V ŠTUDIJNOM PROGRAME MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO 
Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom študijnom odbore 
alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo. Bez prijímacích 
skúšok budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo v 
študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá realizovaného na FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA. Absolventi z iných vysokých 
škôl toho istého študijného odboru alebo študijného programu obsahovo súvisiaceho so študijným programom mediamatika 
a kultúrne dedičstvo: uchádzač si zvolí tri knihy alebo články z navrhnutého zoznamu odbornej literatúry (zoznam zverejní 
Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied UNIZA na webovej stránke) a absolvuje ústny pohovor. 
Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA. Splnenie podmienok na 
prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva dekan fakulty. 
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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. 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/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v systéme 

Elektronická prihláška. 

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. 

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, resp. programoch fakulty UNIZA, prihlášku je treba 

podať zvlášť na každú fakultu a program so zaplatením príslušného poplatku. 

 
Prílohy k prihláške na magisterské štúdium: 

• životopis, 

• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 

• overená kópia diplomu, potvrdenie o vykonaných skúškach (neplatí pre absolventov FHV UNIZA). 

 
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 Termín podania prihlášky Termín prijímacích skúšok 

5. 2. 2021 31. 3. 2021 17. 6. 2021 – 18. 6. 2021 

 
UBYTOVANIE 

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti 

trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 52 € – 75 €/mesačne. 
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STRAVOVANIE 

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 3,20 €. 

 

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 

2021/2022 – 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. 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
 
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO 

(študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá) 

Absolventi majú schopnosť nachádzať moderné a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti mediálnej a 

komunikačnej 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 ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A VÝCHOVY K OBČIANSTVU 

(študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy) 

Absolventi získajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.  

 
 


