
КОНТАКТИ
Жилінський університет в Жиліні
Факультет техніки безпеки
Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina
тел.: +421 (41) 513 66 01
e-mail: studijne@fbi.uniza.sk, dekanfbi@fbi.uniza.sk  
http://fbi.uniza.sk

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтеся до  
науково-дослідного відділу:
тел.: +421 (41) 513 67 10

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами:
Валерія Моріцова (Mgr. Valéria Moricová, PhD.)
тел.: +421 (41) 513 67 31
e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ  
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2021/2022
НАЗВА ДОКТОРАНТСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ДЕННЕ НАВЧАННЯ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ**
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ

Управління безпекою* Управління безпекою*
Кризовий менеджмент* Кризовий менеджмент*
Рятувальні служби* Рятувальні служби*

*  програма акредитована також на викладання англійською мовою
** дистанційне навчання є платним, вартість 1 000 € за один академічний рік

Детальну інформацію про освітні програми:
• навчальні плани,
• інформаційні аркуші предметів
знайдете на http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ
Факультет техніки безпеки
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 ПЛАНОВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ НА 1-Й КУРС 

ДОКТОРАНТСЬКЕ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ
ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ

Управління безпекою / Науки про безпеку 2 2
Кризовий менеджмент / Науки про безпеку 2 2
Рятувальні служби / Науки про безпеку 2 2
ВСЬОГО 6 6

У випадку незначної кількості абітурієнтів на денне та дистанційне навчання факультет залишає за собою право освітню 
програму на наступний академічний рік не відкрити, натомість вступникам буде запропоновано іншу освітню програму 
в межах тієї самої спеціальності.

 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.). Абітурієнт, який відповідну освіту здобув за кордоном, 
окрім інших документів, що додаються до заяви на навчання в університеті, зобов’язаний не пізніше дня запису на перший 
курс надати 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
Відбір вступників здійснюється за результатами вступного іспиту. Іспит проводиться в усній формі перед комісією з відповідної 
освітньої спеціальності для перевірки знань з іноземної мови, математики та науково-професійної орієнтації абітурієнта 
в галузі, на навчання в якій була подана заява, включно з обґрунтуванням обраної теми, методів, які планується використати 
в дослідженні, а також очікуваних результатів дисертаційної роботи. Розглядаються також результати попереднього навчання 
та передумови до самостійної наукової праці абітурієнта.

Правила процедури відбору
Проведення вступного іспиту регулюється Директивою UNIZA №110 в частині додатка 1 «Порядок навчання на третьому 
рівні вищої освіти в Жилінському університеті в Жиліні».
Приймальна комісія надає результати процедури відбору та рекомендації на зарахування успішних вступників деканові 
Факультету техніки безпеки. Декан факультету, після обговорення рекомендацій з комісією та гарантами докторантських 
освітніх програм, приймає рішення про зарахування вступників у межах наявних місць на відповідних програмах протягом 
30днів з дня проведення вступного іспиту.

 ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Для іноземних абітурієнтів діють ті самі умови прийому, що й для абітурієнтів зі Словацької Республіки.
Іноземні студенти, які навчаються іншою мовою, ніж державна, платять за навчання відповідно до умов, вказаних у § 92 
абзаці 8 Закону про заклади вищої освіти (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). Плата за навчання встановлюється 
директивою Жилінського університету на кожен наступний академічний рік та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
UNIZA. Навчання словацькою мовою для іноземних студентів є безкоштовним. Абітурієнти з Чехії можуть для подання заяви 
використати бланк, дійсний в Чеській Республіці. Від абітурієнтів, що мають недостатній для вільного спілкування рівень 
знання словацької або чеської мови, вимагається проходження курсу мовної підготовки (є можливість курсу словацької мови 
в Жилінському університеті).
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 подати заяву і сплатити відповідний збір 
на кожну програму окремо.
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 закладів вищої освіти https://prihlaskavs.sk/sk/.
Навіть у разі електронної заяви необхідно надати визначені факультетом додатки та квитанцію про сплату збору. У разі 
заповнення заяви на бланку «Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň» необхідно надіслати її поштою на адресу 
факультету, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, у встановлені терміни.
Заяви на навчання, надіслані після встановлених термінів або не доповнені всіма необхідними документами, розглядатися 
не будуть. 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, подання заяви зі 
сплатою відповідного збору треба здійснювати на кожен факультет окремо.

Додатки до заяви на докторантське навчання:
• резюме;
• засвідчені копії документів про найвищу здобуту освіту (диплом про вищу освіту другого рівня, свідоцтво про державний 

підсумковий іспит, додаток до диплома);
• засвідчену копію свідоцтва про державний іспит з іноземної мови (у разі, якщо абітурієнт такий іспит складав);
• список опублікованих фахових і наукових праць (у разі, якщо абітурієнт публікував);
• інші документи, які підтверджують фахову діяльність;
• оригінал документа (квитанції) про сплату адміністративного збору за процедуру прийому;
• задум дисертаційного дослідження за обраною темою (назва теми, абітурієнт, науковий керівник, обґрунтування теми, 

гіпотези та методи дослідження, очікувані результати та переваги дослідження, …);
• документ Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки про визнання другого рівня вищої освіти, 

здобутого за межами Словацької Республіки (стосується іноземних та словацьких абітурієнтів, які здобули відповідний 
освітній ступінь за кордоном, у тому числі в Чеській Республіці).

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: SK30 8180 0000 0070 0026 9933
  константний символ: 0308
  змінний символ: 10933 – 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 на відповідний 
академічний рік Жилінський університет в Жиліні оприлюднює на веб-сайті у встановлені терміни.

Для платежів з країн-членів ЄС, ЄЕЗ, територій, що вважаються частиною ЄС (ст. 299 Римського договору), або країн, які 
приєдналися до SEPA добровільно, слід використовувати BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933.

 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей Термін подання заяви на навчання Термін проведення процедури прийому
20.11.2020 і 10.02.2021 до 31.05.2021 17.06.2021
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 ПРОЖИВАННЯ

Заклад розміщення Жилінського університету в Жиліні забезпечує студентів житлом відповідно до кількості місць 
у гуртожитках. Черга на поселення формується з урахуванням віддаленості місця постійного проживання студента від 
розташування університету. Плата за гуртожиток: 54 € – 61 €/місяць.

 ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні. Вартість 
однієї порції: 1,10 € – 3,20 €.

 СТИПЕНДІЇ

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

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

ДОКТОРАНТСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
(спеціальність 9205 «Науки про безпеку»)
Випускники третього рівня вищої освіти за освітньою програмою «Управління безпекою» опановують наукові методи та 
підходи у сфері захисту людей та майна, дослідження та оцінювання різних чинників впливу на загальний рівень безпеки 
людей та майна; здійснюють наукові дослідження та пропонують нові підходи до забезпечення захисту людей та майна. На 
основі наукових методів пізнання і досліджень вони пропонують концептуальні та системні рішення щодо захисту людей та 
майна. Застосовують системний підхід у вирішенні задач з безпеки на практиці.

КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(спеціальність 9205 «Науки про безпеку»)
Випускники третього рівня вищої освіти за освітньою програмою «Кризовий менеджмент» опановують наукові методи та 
інструменти, що використовуються в аналізі ризиків та загроз безпеці окремих суб’єктів, регіонів або всієї країни. Випускники 
вміють використовувати аналітичні методи для оптимізації процесів та проєктування комплексних заходів для підвищення 
безпеки систем. Можуть запропонувати нові методи та технології вирішення кризових явищ.

РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ
(спеціальність 9205 «Науки про безпеку»)
Випускники третього рівня вищої освіти за освітньою програмою «Рятувальні служби» опановують наукові методи досліджень 
та розробок у сфері рятувальної діяльності та протипожежного захисту. На основі наукових методів можуть створювати 
програми довгострокового розвитку інтегрованої системи порятунку. Випускники використовують аналітичні методи 
оптимізації процесів та проєктування комплексних заходів для підвищення ефективності діяльності інтегрованої системи 
порятунку. Можуть запропонувати нові методи та технології проведення рятувальних операцій.


