História
Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého
učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú,
strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku
1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá bola 6. septembra 1960 premiestnená z
Prahy do Žiliny. Po presťahovaní do Žiliny mala Vysoká škola dopravná Fakultu prevádzky
a ekonomiky dopravy, Fakultu strojnícku a elektrotechnickú a Vojenskú fakultu. V roku 1980
dostala škola názov Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. Výsledkom predchádzajúceho
vývoja a napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia vznikali po roku 1989 ďalšie nové fakulty z
už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Ako samostatné fakulty sa v tomto období
konštituovali: Fakulta riadenia a informatiky, Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta,
Elektrotechnická fakulta. Zákonom č. 324/1996 Z.z. bol v roku 1996 názov Vysoká škola
dopravy a spojov zmenený na Žilinskú univerzitu v Žiline. V rokoch 1996-1997 vznikli na
ŽU dve fakulty – Fakulta priemyselných technológií a Katecheticko-pedagogická fakulta sv.
Ondreja, na základe ktorých boli neskôr založené dve nové slovenské univerzity. Vojenská
fakulta bola premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia
na civilnú fakultu delimitovanú do rezortu školstva v roku 2001. V roku 1998 vznikla Fakulta
prírodných vied, ktorá je v súčasnosti najmladšou fakultou Žilinskej univerzity. Fakulta
vznikla so zámerom rozšíriť profil Žilinskej univerzity a posilniť vzdelávanie v oblasti
matematiky, prírodných a humanitných vied a umenia.
Žilinská univerzita v Žiline ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie
vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské).
Svojou viac ako polstoročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom
priestore a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale
najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci
s domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami. Kooperácia so zahraničnými univerzitami
umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch
LLP/ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, COST,
v 5., 6. a 7. rámcovom programe a i.
Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz 52 000 absolventov, z toho 1500
zahraničných. V súčasnosti je na univerzite sedem fakúlt a sedem ústavov, na ktorých pôsobí
700 vysokoškolských učiteľov. Spolu má univerzita 1500 pracovníkov. Vo všetkých
formách štúdia študuje približne 12 000 poslucháčov.
Ako člen Európskej asociácie univerzít (EUA) od roku 2000 sa Žilinská univerzita v roku
2002 podrobila komplexnej evalvácii touto významnou asociáciou. V akademickom roku
2005/2006 prešla Žilinská univerzita ako jedna z dvoch slovenských univerzít druhým
stupňom (tzv. folow up) evalvácie EUA.
Pôsobením v rozličných medzinárodných organizáciách a združeniach ŽU aktívne vplýva na
formulácie rozvoja európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.

