
 

Príkaz rektora č. 13/2020 
o organizácii štúdia počas zimného semestra akademického roka 

2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline 

 
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na  
UNIZA  a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva   
 

príkaz rektora, 

ktorým prikazuje upraviť akademické kalendáre fakúlt a ústavov UNIZA v zimnom semestri akademického roka 

2020/2021 a stanovuje nasledujúce opatrenia pre organizáciu štúdia na UNIZA: 

 
Článok 1 

Organizácia 1. a 2. stupňa štúdia (Bc. štúdium, Ing./Mgr. štúdium) v dennej forme 

1. Obdobie výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 1. a 2. stupňa v dennej 
forme štúdia trvá od 28.9.2020 do 22.12.2020. 

2. Skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 1. a 2. stupňa v 
dennej forme štúdia zostáva nezmenené, trvá podľa pôvodného harmonogramu od 11.1.2021 do 
19.2.2021. 

 

Článok 2 
Organizácia 1. a 2. stupňa štúdia (Bc. štúdium, Ing./Mgr. štúdium) v externej forme 

1. Obdobie výučby a skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 1. 
a 2. stupňa v externej forme štúdia sa nemení, v platnosti zostávajú termíny stanovené akademickými 
kalendármi jednotlivých fakúlt UNIZA. 

 

Článok 3 
Organizácia 3. stupňa štúdia (PhD. štúdium) v dennej a externej forme 

1. Obdobie výučby a skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 3. 
stupňa v dennej a externej forme štúdia sa nemení, v platnosti zostávajú termíny stanovené akademickými 
kalendármi jednotlivých fakúlt a ústavov UNIZA. 

 

Článok 4 
Organizácia štúdia na Univerzite tretieho veku 

1. Štúdium na Univerzite tretieho veku (U3V) začne 14.9.2020 a bude prebiehať blokovo s tým, že v období 
od 28.9.2020 do 15.10.2020 sa výučba v rámci U3V nebude konať. 

 

Článok 5 
Organizácia Doplňujúceho pedagogického štúdia 

1. Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) zabezpečované Fakultou humanitných vied UNIZA bude 
prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu: 

a) zápisy do prvého ročníka DPŠ sa uskutočnia na pracovisku v Žiline dňa 2.10.2020, na pracovisku 
v Spišskej Novej Vsi dňa 3.10.2020, 

b) začiatok výučby na pracovisku v Žiline bude dňa 9.10.2020, na pracovisku v Spišskej Novej Vsi bude 
dňa 10.10.2020. 



 

 

  Článok 6    
Záverečné ustanovenia 

1. UNIZA zabezpečí distribúciu tohto príkazu rektora študentom a zamestnancom prostredníctvom e-mailu, 

prostredníctvom www.uniza.sk a akademického informačného vzdelávacieho systému E-vzdelávanie. 

2. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.  

 

 

 

V Žiline dňa 03. septembra 2020                                      
        

 

          prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    

                      rektor  

 

http://www.uniza.sk/

