
ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ
Факультет гуманітарних наук
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КОНТАКТИ
Жилінський університет в Жиліні 
Факультет гуманітарних наук
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
тел.: +421 (41) 513 61 01
e-mail: studref@fhv.uniza.sk 
www.fhv.uniza.sk

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтеся до навчального відділу:
тел.: +421 (41) 513 61 07

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами:
Ева Шкорваґова (PhDr. Eva Škorvagová, PhD.)
тел.: +421 (41) 513 63 79
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2020/2021 
НАЗВА ДОКТОРАНТСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ДЕННЕ НАВЧАННЯ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ*
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ

Медіаматика та культурна спадщина Медіаматика та культурна спадщина

* дистанційне навчання є платним, вартість 2 000 € за один академічний рік

Детальну інформацію про освітню програму:
• навчальні плани,
• інформаційні аркуші предметів
знайдете на http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.
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 ОЧІКУВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ НА 1 КУРС
 
ДОКТОРАНТСЬКЕ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ

ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ

Медіаматика та культурна спадщина / Медійні та комунікаційні дослідження 2 2
ВСЬОГО 2 2

У випадку незначної кількості абітурієнтів на денне та дистанційне навчання факультет залишає за собою право освітню 
програму на наступний академічний рік не відкрити.

 УМОВИ ПРИЙОМУ

Головна умова прийому

Головною умовою прийому на докторантське навчання (освітню програму третього рівня) є здобуття вступником вищої 
освіти другого освітнього рівня (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) за тією самою або суміжною спеціальністю. 
Іноземний абітурієнт або студент, який здобув освіту за кордоном, до заяви на навчання в університеті не пізніше дня запису 
зобов’язаний додати рішення про визнання уповноваженою установою в Словацькій Республіці закордонного документа 
про вищу освіту другого рівня, або звернутися за визнанням відповідного документа до Жилінського університету в Жиліні.

Інші умови прийому

Процедура відбору: процедура прийому буде здійснена формою процедури відбору з метою забезпечити, щоб на навчання 
були прийняті абітурієнти з необхідними здібностями і передумовами.
Правила процедури відбору:
• абітурієнт записується на конкретну тему дисертації. Теми дисертацій будуть опубліковані разом з оголошенням про   
 процедуру прийому на докторантське навчання на офіційній дошці оголошень факультету та на www.fhv.uniza.sk не   
 пізніше ніж за 2 місяці до завершення прийняття заяв на навчання;
• підведення підсумків процедури прийому та підготовку рекомендацій на зарахування вступників на докторантське   
 навчання за відповідною програмою здійснює приймальна комісія, яку призначає декан факультету;
• декан факультету приймає рішення про зарахування вступників протягом 30 днів з дня проведення вступного іспиту;
• на навчання можуть бути прийняті лише ті абітурієнти, які успішно склали вступний іспит.

Загальний зміст вступного іспиту:
• презентація власного проєкту на обрану тему дисертації;
• професійна дискусія, в якій абітурієнт повинен продемонструвати передумови для самостійної науково-дослідної   
 роботи та гарну орієнтацію в обраній галузі досліджень.

Відбір вступників здійснюється відповідно до рейтингу, складеного на основі:
a) результатів вступного іспиту (максимум 40 балів, бали присуджує приймальна комісія);
b) результатів попереднього навчання (максимум 30 балів, визначається відповідно до середньої зваженої оцінки (СЗО)   
 за результатами навчання на другому рівні вищої освіти: СЗО 1-1,25=30 балів, СЗО 1,26-1,99=20 балів; СЗО 2-більше
 =0 балів); 
c) публікаційної та наукової діяльності (максимум 30 балів, бали присуджує приймальна комісія).

 ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Для іноземних абітурієнтів діють умови прийому як для абітурієнтів зі Словацької Республіки.
Іноземні студенти, які навчаються мовою, іншою, ніж державна, платять за навчання відповідно до умов, вказаних у § 92 
абзаці 8 Закону про вищі навчальні заклади. Плата за навчання встановлюється директивою Жилінського університету 
та оприлюднюється на веб-сайті університету. Для іноземних студентів, які навчаються словацькою мовою, навчання 
є безкоштовним. Абітурієнти з Чехії можуть для подання заяви використати бланк дійсний в Чеській Республіці. Для іноземних 
абітурієнтів, прийнятих на підставі міжнародних угод, білатеральних договорів або для стипендіатів уряду Словацької 
Республіки діють умови вказані у відповідних документах.
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 ЗАЯВА

Заяви подаються на освітні програми.
У випадку зацікавленості відразу в кількох освітніх програмах необхідно на кожну програму подати окрему заяву 
і сплатити відповідний збір.
Заява заповнюється на спеціальному бланку «Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň» або за допомогою онлайн 
сервісу в електронній формі. Електронну заяву абітурієнт може заповнити на веб-сторінці Жилінського університету  
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php або на порталі ВНЗ https://prihlaskavs.sk/sk/.
Навіть у випадку електронної заяви, необхідно її роздрукувати, підписати та разом з необхідними додатками і квитанцією 
про сплату збору надіслати поштою на адресу факультету до встановлених термінів.
Заяви, надіслані після встановлених термінів, а також заяви без необхідних додатків не будуть розглядатися.
У випадку неучасті або неуспішної участі у процедурі прийому сума сплаченого збору не повертається. Якщо абітурієнт хоче 
взяти участь у вступній кампанії на кількох факультетах Жилінського університету, подати заяву і сплачувати відповідний 
збір треба окремо на кожен факультет.

Додатки до заяви на докторантське навчання:
1. резюме;
2. засвідчені копії документів про досягнуту освіту (крім випускників Факультету гуманітарних наук або колишнього
 Факультету природничих наук);
3. перелік опублікованих до цього часу фахових і наукових праць та інші документи, що підтверджують фахову та наукову
 діяльність за спеціальністю «Медійні та комунікаційні дослідження»;
4. розроблений рамковий проєкт на тему дисертації;
5. квитанція про сплату збору за процедуру прийому.

Збір за процедуру прийому:
20 € потрібно сплатити на адресу: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
банківська установа: Štátna pokladnica
номер рахунку IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925
константний символ: 0308
змінний символ: 10833 – докторантське навчання
Спосіб оплати:  платіж можна здійснити перерахуванням з банківського рахунку або поштовим 

переказом на вище зазначений рахунок.
Квитанція про оплату: квитанцію про оплату надіслати на адресу факультету разом із заявою.

Плата за навчання – згідно із законодавством про вищу освіту. Інформацію про розмір плати за навчання за відповідний 
академічний рік Жилінський університет в Жиліні у встановлені строки оприлюднює на веб-сайті.

При оплаті збору з країн-членів ЄС, ЄЕЗ, з територій, що вважаються складовою частиною ЄС (ст. 299 Римського договору), 
та з країн, які приєдналися до SEPA, слід використовувати BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей Термін подання заяви на навчання Термін проведення процедури прийому
07.02.2020 31.05.2020 17.06.2020

 ПРОЖИВАННЯ

Заклад розміщення Жилінського університету в Жиліні забезпечує студентів житлом відповідно до кількості місць 
у гуртожитках. Черга на поселення формується з урахуванням відстані між місцем постійного проживання студента та 
розташуванням університету. Плата за гуртожиток: 41 € – 51 €/місяць.
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 ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні. Вартість 
однієї комплексної порції: 1,10 € – 2,40 €.

 СТИПЕНДІЇ

Студенти денної форми докторантського навчання отримують стипендію відповідно до Закону №131/2002 Зб. з. (про вищі 
навчальні заклади та про внесення змін до деяких законів), §54 абзацу 18.

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

ДОКТОРАНТСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МЕДІАМАТИКА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
(спеціальність «Медійні та комунікаційні дослідження»)
Випускники мають дуже розвинену абстрактну складову мислення завдяки досконалому опануванню базових дисциплін 
бібліотечно-інформаційної науки, наукових методів дослідження та глибоких теоретичних знань у певній сфері 
медіаматики та культурної спадщини. Вони здатні творчо працювати у галузі медіаматики та культурної спадщини, а також 
застосовувати отримані результати в інших галузях науки. Випускники можуть працевлаштуватися у сфері дослідження 
у галузі бібліотечно-інформаційної науки, на посадах фахівців інститутів пам’яті та культури, на посадах викладачів вищих 
навчальних закладів, тощо – залежно від спеціалізації їх навчання та теми дисертації.


