INFORMÁCIE O DENNOM BAKALÁRSKOM ŠTÚDIU NA FAKULTE BEZPEČNOSTNÉHO
INŽINIERSTVA UNIZA
Akademický rok 2020/2021 trvá od 01.09.2020 do 31.08.2021.
Slávnostná imatrikulácia študentov FBI sa bude konať 30.09.2020 o 13:00 (BG2A1 Datalan,
Žilina)
Zimný semester
Výučba prebieha od 21.09.2020 do 18.12.2020.
Skúškové obdobie prebieha od 11.01.2021 do 19.02.2021.
Letný semester
Výučba prebieha od 22.02.2021 do 21.05.2021.
Skúškové obdobie prebieha od 24.05.2021 do 09.07.2021.
Výkaz o štúdiu (index) je študent povinný odovzdať na kontrolu na referát pre vzdelávanie FBI
do 31.07.2021.

Začiatok výučby - 21.09.2020
ROZVRHY A ZOZNAMY ŠTUDENTOV
Výučba prebieha podľa rozvrhov pre jednotlivé študijné programy a skupiny. Študenti
jednotlivých študijných programov sú zaradení v študijných skupinách.
1) Na adrese www.fbi.uniza.sk – v sekcii „študenti“ – „všeobecné informácie“ – „rozvrhy
a zoznamy“ – budú po ukončení zápisov zverejnené menné zoznamy študentov
jednotlivých študijných programov v dennom alebo externom bakalárskom štúdiu
zaradených do jednotlivých študijných skupín.
2) Rozvrh
podľa
študijných
skupín
sa
nachádza
v tej
istej
sekcii
https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/rozvrh.php - kde je potrebné vybrať formu
štúdia (denné štúdium/externé štúdium), prepnúť vyhľadávanie „študijná skupina“
a napísať presnú študijnú skupinu, v ktorej je študent zaradený – vyhľadá sa presný
rozvrh.

ČIPOVÉ KARTY – PREUKAZY
Všetky potrebné informácie o preukazoch študentov nájdete na stránke www.karty.uniza.sk.
Pracovisko preukazov sa nachádza na prízemí budovy rektorátu na Veľkom Diele – miestnosť
č. AA018, tel. číslo - 041/5131715
Preukaz je potrebný na prihlásenie do systému „vzdelávanie“.
Preukaz slúži taktiež na objednávanie a vydávanie stravy v stravovacom zariadení, úľavu na
cestovnom, vstup a výstup zo športovísk a telocviční UNIZA, prihlásenie sa na šport atď.
Postup vydania preukazu študenta pre AR 2020/2021
1) V priebehu mesiacov júl - august 2020 sa zapísaný študent denného alebo externého
štúdia
prihlási
do
systému
Prijímacieho
konania
UNIZA
na
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/ , kde do systému nahrá svoju aktuálnu fotografiu
tváre na bielom pozadí. Vyjadrí súhlas s poskytovaním osobných údajov a súhlas
s členstvom v CKM SYTS pre získanie medzinárodnej licencie ISIC (denní študenti).
2) Bankovým prevodom realizuje úhradu poplatku za vydanie preukazu. Podrobnosti na
http://karty.uniza.sk/Ako-zaplatit-za-novy-preukaz/
3) Preukaz študenta na čipovej karte mu bude formou doporučenej listovej zásielky odoslaný
do konca augusta 2020 na adresu trvalého pobytu (inú adresu je potrebné oznámiť na
mailovú adresu karty@uniza.sk)

SYSTÉM „VZDELÁVANIE“
K prihláseniu do systému je nutné mať vybavený študentský preukaz (ISIC kartu).
Systém slúži študentovi k celkovej kontrole jeho štúdia, k prihláseniu sa na skúšky, na kontrolu
plnenia povinností, k elektronickému testovaniu, k získavaniu elektronických študijných
materiálov a pod.
Prihlásiť sa do systému môžete na stránke www.fbi.uniza.sk – v sekcii „rýchle linky“ – evzdelávanie.

ŠTUDENTSKÝ E-MAIL
Študentský email si vytvoríte na stránke www.fbi.uniza.sk –v sekcii „študenti“ – „praktické
informácie“ – „študentský e-mail“.
Prihlásenie je možné až po vyhotovení študentského preukazu (karty ISIC).
E-mail sa zobrazuje študentovi po jeho prihlásení do systému „vzdelávanie“.
Študent je povinný používať na komunikáciu so zamestnancami UNIZA študentský e-mail,
neakceptuje sa e-mailová pošta zo súkromnej adresy.

Kontakty na referát pre vzdelávanie:
Mgr. Anna Košútová – 041/513 6606, anna.kosutova@fbi.uniza.sk, studijne@fbi.uniza.sk
(bezpečnostný manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry)
Mgr. Andrea Lacová – 041/513 6605, andrea.lacova@fbi.uniza.sk, studijne@fbi.uniza.sk
(záchranné služby, krízový manažment)
Úradné hodiny na referáte pre vzdelávanie:
Pondelok – streda
Štvrtok
Piatok

08:00 – 11:00 hod.
08:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať!

