UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - 2019/2020
GOOGLE APLIKÁCIE

PODMIENKY PRIJATIA:
vek od 55 rokov
SŠ s maturitou

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

UČEBNÝ PLÁN
ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.


Google Search (Vyhľadávač) - Ako vyhľadať informácie jednoducho, rýchlo a účinne?



Google Maps (Mapy) - Ako mi môže Google uľahčiť cestovanie?



Google Translate (Prekladač) - Aké možnosti ponúka Google pri preklade z/do
cudzieho jazyka?



Google Photos (Fotky) - Ako si prehľadne uchovať vzácne momenty (usporiadať
fotky)?



Google Contacts (Kontakty) - Ako mať všetky kontakty prehľadne uložené?

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.


Google Calendar (Kalendár) - Ako nezabudnúť na dôležitý termín alebo sviatok, ako
plánovať svoje aktivity a zdieľať udalosti?



Google Keep (Poznámky) - Ako uložiť svoje myšlienky, nápady a vytvoriť hlasové
poznámky?



Google Docs (Dokumenty) - Ako vytvoriť a prehľadne uložiť svoje dokumenty
s možnosťou zdieľať ich s ostatnými?



Google Sheets (Tabuľky) - Ako vytvárať a upravovať tabuľky online?



Google Drive (Disk) - Ako bezpečne uložiť všetky svoje súbory?

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
od 1. apríla 2019
do 30. júna 2019

PRIHLASOVANIE
 Možné iba ELEKTRONICKY: www.ucv.uniza.sk – Univerzita tretieho veku.
 Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude koordinátorka informovať o ďalšom postupe.

VÝUČBA
 Interval PC cvičení: každé 2-3 týždne.
 Čas konania PC cvičení: štvrtok od 12:00 – cca 15:30 hod.
 Miesto konania PC cvičení: priestory UNIZA Veľký Diel.
 Rozvrh s konkrétnymi termínmi PC cvičení dostanú študenti na otvorení akademického
roka koncom septembra (pozvánka na otvorenie je zasielaná poštou alebo elektronicky).

POPLATOK
 Výška poplatku: 60 EUR/akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca, nezamestnaný)
65 EUR/akademický rok (pracujúci)
 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 študijného modulu (napr. Novakova - GOOGLE).
 Platba prostredníctvom poštového poukazu na účet typu „R“:
č. účtu 7000166707 (IBAN: SK3181800000007000166707),
kód banky 8180, variabilný symbol 141001,
adresát: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita tretieho veku,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 Termín platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom.

KONTAKT:
Ing. Martina Kardošová
 Telefón: 041/513 5057
 Mobil: 0918 971 108
 E-mail: martina.kardosova@uniza.sk

STRÁNKOVÉ HODINY:
Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 15:00 hod.
Utorok: 13:00 – 15:00 hod.
Piatok: nestránkový deň
V mesiacoch júl – august sú stránkové hodiny
upravené, k dispozícii je telefonický kontakt.

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

www.ucv.uniza.sk

www.facebook.com/u3vzilina/

