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Prijímacie konania a zápisy

Prihlášky a žiadosti
Prihlášky uchádzačov do 1. stupňa štúdia

do 31.03.2020

Prihlášky uchádzačov do 2. stupňa štúdia

do 30.04.2020

Prihlášky uchádzačov do 3. stupňa štúdia

do 31.05.2020

Žiadosti o zápis do ďalšieho roku štúdia

do 31.07.2020

Prijímacie konania
Denné a externé bakalárske štúdium
(II .kolo – len v prípade potreby)

10.06.2020
(20.8.2020)

Náhradný termín denného a externého bakalárskeho štúdia

11.06.2020

Denné aj externé doktorandské štúdium

17.06.2020

Denné aj externé inžinierske štúdium

26.06.2020

Zápisy
Prvý ročník denného bakalárskeho štúdia

08.07.2020

Prvý ročník externého bakalárskeho štúdia

09.07.2020

Prvý ročník denného inžinierskeho štúdia

10.07.2020

Prvý ročník externého inžinierskeho štúdia

09.07.2020

Druhý ročník denného bakalárskeho štúdia

10.09.2019

Tretí ročník denného bakalárskeho štúdia

11.09.2019

Druhý ročník denného inžinierskeho štúdia

12.09.2019

Druhý, tretí a štvrtý ročník externého bakalárskeho štúdia

do 09.09.2019

Druhý a tretí ročník externého inžinierskeho štúdia

do 16.09.2019

Prvý ročník denného aj externého doktorandského štúdia

26.06.2020

Druhý až piaty ročník denného a externého doktorandského štúdia

od 02.09.2019

Výdaj výkazov o štúdiu

od 02.09.2019
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Harmonogram výučby

2.1 Denné bakalárske štúdium
1. a 2. ročník
Výučba v zimnom semestri (13 týždňov)

23.09.2019 - 20.12.2019

Zimné prázdniny

27.12.2019 – 03.01.2020

Skúškové obdobie za zimný semester

07.01.2020 - 14.02.2020

Výučba v letnom semestri (13 týždňov)

17.02.2020 – 15.05.2020

Skúškové obdobie za letný semester

18.05.2020 - 10.07.2020

Výber povinne voliteľných predmetov pre akademický rok 2020/2021

do 20.03.2020

Výber témy bakalárskej práce (2. ročník) v AVISe

do 30.06.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

do 31.07.2020

Letné prázdniny

13.07.2020 - 31.08.2020

3. ročník
Výučba v zimnom semestri (13 týždňov)

23.09.2019 - 20.12.2019

Zadanie vybratých tém bakalárskych prác v AVISe

do 18.11.2019

Zimné prázdniny

27.12.2019 – 03.01.2020

Skúškové obdobie za zimný semester

07.01.2020 - 14.02.2020

Výučba v letnom semestri (8 týždňov)

17.02.2020 - 10.04.2020

Skúškové obdobie za letný semester

13.04.2020 - 15.05.2020

Výber povinne voliteľných predmetov pre akademický rok 2020/2021

do 20.03.2020

Vloženie bakalárskej práce do systému EZP UNIZA

do 18.05.2020

Odovzdanie bakalárskej práce

18.05.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

22.05.2020

Príprava na štátnu skúšku

18.05.2020 - 29.05.2020

Oboznámenie s posudkami bakalárskej práce

do 29.05.2020

Štátna skúška

01.06.2020 - 05.06.2020

Slávnostná promócia

22.06.2020
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2.2 Denné inžinierske štúdium
1. ročník
Výučba v zimnom semestri (13 týždňov)

23.09.2019 - 20.12.2019

Zimné prázdniny

27.12.2019 – 03.01.2020

Skúškové obdobie za zimný semester

07.01.2020 - 14.02.2020

Výučba v letnom semestri (13 týždňov)

17.02.2020 - 15.05.2020

Skúškové obdobie za letný semester

18.05.2020 – 10.07.2020

Výber povinne voliteľných predmetov pre akademický rok 2020/2021

do 20.03.2020

Výber témy diplomovej práce v AVISe

do 30.06.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

do 31.07.2020

Letné prázdniny

13.07.2020 - 31.08.2020

2. ročník
Výučba v zimnom semestri (13 týždňov)

23.09.2019 - 20.12.2019

Zadanie vybratých tém diplomových prác v AVISe

do 18.11.2019

Zimné prázdniny

27.12.2019 – 03.01.2020

Skúškové obdobie za zimný semester

07.01.2020 - 14.02.2020

Výučba v letnom semestri (7 týždňov)

17.02.2020 - 03.04.2020

Výber predmetu štátnej skúšky

do 20.03.2020

Skúškové obdobie za letný semester

06.04.2020 - 07.05.2020

Vloženie diplomovej práce do systému EZP UNIZA

do 11.05.2020

Odovzdanie diplomovej práce

11.05.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

15.05.2020

Príprava na štátnu skúšku

11.05.2020 - 22.05.2020

Oboznámenie s posudkami diplomovej práce

do 22.05.2020

Štátna skúška

25.05.2020 - 29.05.2020

Slávnostná promócia

19.06.2020
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2.3 Externé bakalárske štúdium
1., 2. a 3. ročník (4. ročné štúdium)
Výučba v zimnom semestri (viď plán sústredení)

09.09.2019 - 08.11.2019

Skúškové obdobie za zimný semester

11.11.2019 - 20.12.2019

Výučba v letnom semestri (viď plán sústredení)

10.02.2020 - 27.03.2020

Skúškové obdobie za letný semester

30.03.2020 - 07.05.2020

Výber povinne voliteľných predmetov pre akademický rok 2020/2021

do 20.03.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

do 31.07.2020

4. ročník
Výučba v zimnom semestri (viď plán sústredení)

09.09.2019 - 08.11.2019

Zadanie vybratých tém bakalárskych prác v AVISe

18.11.2019

Skúškové obdobie za zimný semester

11.11.2019 - 20.12.2019

Výučba v letnom semestri (viď plán sústredení)

10.02.2020 - 27.03.2020

Skúškové obdobie za letný semester

30.03.2020 - 07.05.2020

Výber povinne voliteľných predmetov pre akademický rok 2020/2021

do 20.03.2020

Vloženie bakalárskej práce do systému EZP UNIZA

do 18.05.2020

Odovzdanie bakalárskej práce

18.05.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

22.05.2020

Príprava na štátnu skúšku

18.05.2020 - 29.05.2020

Oboznámenie s posudkami bakalárskej práce

do 29.05.2020

Štátna skúška

01.06.2020 - 05.06.2020

Slávnostná promócia

22.06.2020
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2.4 Externé inžinierske štúdium
1. a 2. ročník (3. ročné štúdium)
Výučba v zimnom semestri (viď plán sústredení)

16.09.2019 - 15.11.2019

Skúškové obdobie za zimný semester

11.11.2019 - 20.12.2019

Výučba v letnom semestri (viď plán sústredení)

03.02.2020 - 20.03.2020

Skúškové obdobie za letný semester

23.03.2020 – 07.05.2020

Výber povinne voliteľných predmetov pre akademický rok 2019/2020

do 20.03.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

do 31.07.2020

3. ročník
Výučba v zimnom semestri (viď plán sústredení)

16.09.2019 - 15.11.2019

Zadanie vybratých tém diplomových prác v AVISe

do 18.11.2019

Skúškové obdobie za zimný semester

11.11.2019 - 20.12.2019

Výučba v letnom semestri (viď plán sústredení)

03.02.2020 - 20.03.2020

Skúškové obdobie za letný semester

23.03.2020 – 07.05.2020

Výber predmetu štátnej skúšky

do 20.03.2020

Vloženie diplomovej práce do systému EZP UNIZA

do 11.05.2020

Odovzdanie diplomovej práce

11.05.2020

Odovzdanie výkazov o štúdiu na referát pre vzdelávanie

15.05.2020

Príprava na štátnu skúšku

11.05.2020 - 22.05.2020

Oboznámenie s posudkami diplomovej práce

do 22.05.2020

Štátna skúška

25.05.2020 - 29.05.2020

Slávnostná promócia

19.06.2020
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ROČNÍK

inžinierske štúdium
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(piatok od 8:00 do 18:00)

bakalárske štúdium

1

27.03. 2020

(piatok od 8:00 do 18:00)

20.03. 2020

(piatok od 8:00 do 18:00)

13.03. 2020

(piatok od 8:00 do 18:00)

06.03. 2020

(piatok od 8:00 do 18:00)

28.02. 2020

(piatok od 8:00 do 18:00)

21.02. 2020

(týždňové sústredenie)

10.02.-14.02. 2020

inžinierske štúdium

(týždňové sústredenie)

(piatok od 8:00 do 18:00)

15.11. 2019

(piatok od 8:00 do 18:00)

08.11. 2019

(piatok od 8:00 do 18:00)

18.10. 2019

(piatok od 8:00 do 18:00)

11.10. 2019

(piatok od 8:00 do 18:00)

04.10. 2019

(piatok od 8:00 do 18:00)

27.09. 2019

(týždňové sústredenie)

16.09.-20.09. 2019

(týždňové sústredenie)

09.09.-13.09. 2019

ROČNÍK

03.02.-07.02. 2020

2.5 Termíny sústredení externého štúdia
zimný semester

1





2





3





letný semester

bakalárske štúdium

1





2





3





4









2.6 Doktorandské štúdium

Nástup na štúdium pre doktorandov prijatých do 1. ročníka

02.09.2019

Vypracovanie študijného plánu školiteľmi doktorandov prijatých
do 1. ročníka

do 30.09.2019

Prerokovanie študijných plánov doktorandov na odborových komisiách

do 31.10.2019

Skúšky z predmetov doktorandského štúdia v termínoch stanovených
odborovou komisiou

do 10.07.2020

Odovzdanie výkazu o štúdiu na referát pre vedu, medzinárodné vzťahy a
marketing

do 10.07.2020

Ročné hodnotenie doktorandov za akademický rok 2019/2020

do 17.08.2020

Kontrola štúdia a zápis do ďalšieho roka štúdia

do 31.08.2020

Povinné prázdniny v akademickom roku 2019/2020

od 27.12.2019
do 03.01.2020

Štátna (dizertačná) skúška
Predloženie písomných prác doktorandov 2. ročníka na štátnu (dizertačnú)
skúšku

do 28.02.2020

Vykonanie štátnych (dizertačných) skúšok

do 30.04.2020

Obhajoby dizertačných prác
Posúdenie dizertačných prác na profilových katedrách

do 30.04.2020

Prihlášky na obhajobu dizertačnej práce

do 29.05.2020

Vloženie elektronickej verzie dizertačnej práce do systému EZP UNIZA

do 29.05.2020

Odovzdanie dizertačnej práce a autoreferátov

do 29.05.2020

Obhajoby dizertačných prác

do 31.08.2020

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v AR 2020/2021
Predloženie tém dizertačných prác na prijímacie konanie

do 13.03.2020

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

01.04.2020

Prihlášky na štúdium v doktorandskom stupni

do 31.05.2020

Prijímacie konanie

17.06.2020

Zápis doktorandov prijatých do 1. ročníka

26.06.2020
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Ďalšie činnosti a akcie FBI UNIZA

Kurz matematiky pre 1. ročník

16. – 20.09.2019 (MA123)

Opravné štátne skúšky

17.09.2019 o 08.00 h (MA116)

Pedagogický aktív

19.09.2019 o 08:00 h (MA059)

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

23.09.2019 (BG2A1 Datalan)

Noc výskumníka 2019

27.09.2019 (Mirage Žilina)

Deň otvorených dverí na UNIZA „Univerzita dokorán“

28.09.2019
26.09.2019 o 13.00 h
(BG2A1 Datalan)

Imatrikulácia študentov 1. ročníka
KOŽAZ

október 2019

Deň pracovných príležitostí na FBI UNIZA

13.11.2019

Erasmus + stáž študentov SPŠCH Pardubice

november 2019

Deň otvorených dverí FBI UNIZA

12.02.2020
10.09.2019

04.02.2020

Kolégium dekanky FBI UNIZA a

08.10.2019

03.03.2020

Rada kvality FBI UNIZA

05.11.2019

07.04.2020

10.12.2019

12.05.2020

07.01.2020

16.06.2020

23.10.2019

19.05.2020

o

08,00

h (MA116)

Rokovanie Vedeckej rady FBI UNIZA

22.01.2020

Fakultná rada ŠVOČ

november 2019, marec 2020,
apríl 2020

Redakčná rada časopisu „Krízový manažment“

november 2019, apríl 2020

Erasmus+ deň FBI UNIZA

27.02.2020

Prihlášky študentov (vo všetkých troch stupňoch štúdia)
na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+

do 16.03.2020

Fakultné kolo ŠVOČ

23.04.2020

Súťaž „Tímový záchranár“

apríl 2020

8

FBI UNIZA daruje krv

október 2019, apríl 2020

Súťaž „Železný hasič“

máj 2020

Krajské kolo zdravotníckej súťaže žiakov základných
a stredných škôl

máj 2019

25. medzinárodná vedecká konferencia FBI UNIZA
„Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“

20. - 21.05.2020 v Žiline

Prihlášky učiteľov na pobyty v rámci programu Erasmus+

do 19.06.2020

Športový deň dekanky fakulty

24.06.2020

V Žiline 4. júna 2019
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
dekanka
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v. r.

