
ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНI
Факультет управління та інформатики
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КОНТАКТИ

Жилінський університет в Жиліні
Факультет управління та інформатики
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
тел.: +421 (41) 513 40 59
e-mail: dana.krsakova@fri.uniza.sk 
www.fri.uniza.sk 
www.budfri.sk

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтесь до відділу з питань 
докторантського навчання  та кар’єрного росту:
тел.: +421 (41) 513 40 59

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами:
Зузана Борчинова (RNDr. Zuzana Borčinová)
тел.: +421 (41) 513 42 79
e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.sk

АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2021/2022
НАЗВА ДОКТОРАНТСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ДЕННЕ НАВЧАННЯ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ**
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ
Прикладна інформатика * Прикладна інформатика *
Інтелектуальні інформаційні системи * Інтелектуальні інформаційні системи *
Менеджмент * Менеджмент *
* викладання ведеться словацькою або англійською мовою
** дистанційне навчання є платним, вартість 2 000 € за один академічний рік

Детальну інформацію про освітні програми:
• навчальні плани,
• інформаційні аркуші предметів
знайдете на https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.
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 ПЛАНОВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ НА 1-Й КУРС

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ
ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ

Прикладна інформатика / Інформатика 9 2
Інтелектуальні інформаційні системи / Інформатика 2 1
Менеджмент / Економіка та менеджмент 4 1
ВСЬОГО 15 4

 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. 
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

1. Без вступного іспиту
Прийом на навчання без вступного іспиту не здійснюється.

2. Вступний іспит
Вступний іспит проводиться в усній формі. В основі іспиту є презентація рамкового проєкту на тему дисертації.

Правила процедури прийому
Після закінчення терміну подання заяв факультет надсилає абітурієнтам запрошення на процедуру прийому, яке містить 
інформацію про перебіг вступного іспиту і номер аудиторії, де буде проводитись процедура прийому. Письмове рішення 
про результат процедури прийому деканат факультету надішле абітурієнтові протягом 30 днів з дня її проведення.

 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.
Для іноземних абітурієнтів, прийнятих на підставі міжнародних угод, білатеральних договорів або для стипендіатів уряду 
Словацької Республіки діють умови вказані у відповідних документах.

 ЗАЯВА

У разі зацікавленості відразу в кількох освітніх програмах достатньо однієї заяви і одноразової сплати збору.
Пріоритет окремих освітніх програм визначається порядком їх зазначення в заяві.
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 
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університету https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php або на порталі закладів вищої освіти https://prihlaskavs.sk/sk/. 
У разі електронної заяви необхідно дотримуватися інструкцій системи Електронна заява.

Додатки до заяви на докторантське навчання:
• резюме;
• засвідчена копія диплома про вищу освіту (для випускників інших закладів вищої освіти);
• засвідчена копія свідоцтва про державний іспит (для випускників інших закладів вищої освіти);
• копія додатка до диплома (для випускників інших закладів вищої освіти);
• рамковий проєкт на тему дисертаційної роботи;
• 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: SK96 8180 0000 0070 0026 9909
  константний символ: 0308
  змінний символ: 10533 – 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.

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: SK96 8180 0000 0070 0026 9909.
У випадку неучасті або неуспішної участі у процедурі прийому сума сплаченого збору не повертається.

 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей ONLINE1

День відкритих дверей
Термін подання заяви на 

навчання
Термін проведення 
процедури прийому

18.02.2021 з 10:00 11.11.2020 з 16:00 до 21:00
17.03.2021 з 16:00 до 21:00 до 31.05.2021 21 – 24.06.2021

1  ONLINE День відкритих дверей проходить онлайн через застосунок, розміщений на http://www.fri.uniza.sk.

 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.
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 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

ДОКТОРАНТСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ПРИКЛАДНА ІНФОРМАТИКА
(спеціальність 2508 «Інформатика»)
Випускники третього рівня вищої освіти в галузі «Прикладна інформатика» опановують наукові методи дослідження та 
розробки у прикладній інформатиці зі спеціалізацією передусім на методи, технології та засоби прикладної інформатики 
щодо вирішення проблем в окремих сферах застосування. Випускники навчаться принципам самостійної та колективної 
наукової діяльності, опанують наукове формулювання проблем (абстрактна формалізація), способи презентації результатів 
та впровадження результатів наукової діяльності у практику, а також розумітимуть правові та екологічні аспекти нових 
рішень, етичні та суспільні сторони наукової роботи. Будуть усвідомлювати суспільні, моральні, правові та економічні 
взаємозв’язки своєї професії. Розумітимуть необхідність систематичного професійного розвитку та безперервної освіти 
для того, щоб виконувати дослідження з високим рівнем творчості та самостійності, керувати великими проєктами та 
брати на себе відповідальність за комплексні рішення. Зможуть працювати членами або керівниками творчих колективів 
у державному та приватному секторах, у всіх галузях, де необхідна висококваліфікована праця в галузі прикладної 
інформатики.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
(спеціальність 2508 «Інформатика»)
Випускники третього рівня вищої освіти в галузі «Інформаційні системи» опановують наукові методи дослідження та 
розробки інформаційних систем зі спеціалізацією передусім на методи, технології та засоби інформатики щодо вирішення 
проблем в окремих сферах застосування. Випускники навчаться принципам самостійної та колективної наукової діяльності, 
опанують наукове формулювання проблем (абстрактна формалізація), розумітимуть правові та екологічні аспекти нових 
рішень, етичні та суспільні сторони наукової роботи, а також вмітимуть презентувати результати своєї науково-дослідної 
діяльності та їхній внесок у розвиток наукової галузі та практики. Будуть усвідомлювати суспільні, моральні, правові та 
економічні взаємозв’язки своєї професії, а також необхідність систематичного професійного розвитку та безперервної 
освіти для того, щоб виконувати дослідження з високим рівнем творчості та самостійності, керувати великими проєктами 
та брати на себе відповідальність за комплексні рішення. Зможуть працювати членами або керівниками творчих колективів 
у державному та приватному секторах, у банківській справі, на транспорті, у сфері охорони здоров’я та загалом всюди, де 
необхідна наукова праця в галузі інформаційних систем.

МЕНЕДЖМЕНТ
(спеціальність 6213 «Економіка та менеджмент»)
Випускники третього рівня вищої освіти в галузі «Менеджмент» ознайомлені із загальною методологією наукових досліджень, 
мають передові знання про сучасний стан наукового пізнання, використовують ці знання для самостійної науково-дослідної 
діяльності, таким чином сприяючи руху вперед сучасного рівня пізнання в теорії та практиці менеджменту. Опановують 
наукові методи дослідження та розробки у галузі менеджменту зі спеціалізацією передусім на методи та засоби вирішення 
проблем, пов’язаних з прийняттям рішень в окремих сферах управління. Випускники навчаться принципам самостійної 
та колективної наукової діяльності, основам наукового формулювання проблеми та її мети, правовим та екологічним 
аспектам нових рішень, етичним та суспільним взаємозв’язкам. Будуть усвідомлювати суспільні, моральні, правові та 
економічні взаємозв’язки своєї професії, а також необхідність систематичного професійного розвитку та безперервної 
освіти для того, щоб виконувати дослідження з творчим підходом. Зможуть працювати керівниками творчих колективів 
у сфері управління складними, комплексними проєктами всюди там, де необхідна висококваліфікована творча праця 
в галузі менеджменту.

 


