UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - 2021/2022
ŽURNALISTICKÉ PRAKTIKUM

NOVÁ FORMA

1-ROČNÉ KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM
(online + prezenčne)

UČEBNÝ PLÁN

PODMIENKY PRIJATIA:
vek od 45 rokov
SŠ s maturitou
emailová adresa

ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.


ABC žurnalistiky



Abeceda žurnalistiky



Žurnalista a kultivovaný písomný prejav



Žurnalista a kultivovaný slovný prejav



Byť presvedčivým rétorom (osobnosť rečníka)

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.


Rétorické praktikum



Kreatívne myslenie v žurnalistike



Ja v úlohe moderátora, redaktora rádia



Ja v úlohe moderátora, redaktora televízie



Blog. Ako získať verných čitateľov



TERMÍN ZASLANIA
ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY:
od 15. apríla 2021
do 30. júna 2021

PRIHLASOVANIE
 odoslaním elektronickej prihlášky, ktorej formulár bude umiestnený od 15.4.2021 od 8:00
na: www.ucv.uniza.sk/ Univerzita tretieho veku / Prihláška na štúdium.
(nie je možné osobné podanie prihlášky v kancelárii U3V ani telefonické oznámenie záujmu
o štúdium)
 Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude koordinátorka emailom informovať o ďalšom
postupe.
www.ucv.uniza.sk

www.facebook.com/u3vzilina/

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
VÝUČBA
 Interval prednášok: každé 3 - 4 týždne.
 Miesto konania prednášok: výučba bude realizovaná kombinovanou formou (časť prednášok
sa uskutoční online a časť prezenčne v priestoroch ÚCV UNIZA, Ulica 1. mája 32, Žilina)
 Rozvrh s konkrétnymi termínmi prednášok dostanú študenti emailom koncom septembra
2021.

POPLATOK
 Výška poplatku: 50 EUR/akademický rok (dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný)
60 EUR/akademický rok (pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO)
 Termín platby: do 30. júna 2021
 Spôsob platby:
1) Platba na účet: IBAN: SK3181800000007000166707, variabilný symbol 141001
Do poznámky (správy pre príjemcu) je potrebné uviesť priezvisko študenta, za ktorého je
platba realizovaná a skratku vzdelávacieho modulu (napr. Novakova - ZP).
2) Platba prostredníctvom poštového poukazu na účet typu „R“:
č. účtu: 7000166707, kód banky: 8180 (IBAN: SK3181800000007000166707),
variabilný symbol 141001,
adresát: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita tretieho veku,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 Termín a spôsob platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom príslušnej
koordinátorke.

KOORDINÁTORKA
PhDr. Ľubica Mindeková
 Pevná linka: 041/513 5043
 Mobil: 0918 971 108
 E-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

SÍDLO UNIVERZITY TRETIEHO VEKU UNIZA
 Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania
 Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina (oproti autobusovej stanici)

