UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - 2019/2020
KULTUROLÓGIA

NOVÉ

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

PODMIENKY PRIJATIA:
vek od 45 rokov
SŠ s maturitou

Obsahovú náplň študijného modulu v spolupráci
s Univerzitou tretieho veku v Žiline zostavil:
Peter Ničík – riaditeľ Regionálneho kultúrneho strediska v Žiline
UČEBNÝ PLÁN
ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.


Sociálny tréning + Dejiny kultúry I. (hudba, divadlo, tanec)



Dejiny kultúry II. (výtvarné umenie, literatúra, fotografia, film)



Rodina a prechodové rituály (krst, iniciácia, svadba, pohreb)



Dobrý človek (dejiny etiky, etické kódexy)



Krása v nás a okolo nás, umenie a gýč (krásne a škaredé, vkus a nevkus)

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.


Komunikácia, rétorika, vplyv čítaného slova na hovorené slovo



Spoločenská etiketa, etiketa v bežnom živote, imidž osobnosti



Neverbálna komunikácia



Spoločenské zvyklosti v iných krajinách, medzikultúrna komunikácia



Stolovanie, spoločenské podujatia


TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

od 1. apríla 2019
do 30. júna 2019

PRIHLASOVANIE
 ELEKTRONICKY: www.ucv.uniza.sk – Univerzita tretieho veku. Po prijatí elektronickej
prihlášky Vás bude koordinátorka informovať o ďalšom postupe.
 OSOBNE: kancelária Univerzity tretieho veku, Ulica 1. mája 32, Žilina

VÝUČBA
 Interval prednášok: každé 3 - 4 týždne.
 Čas konania prednášok: streda od 13:00 – cca 16:30 hod.
 Miesto konania prednášok: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32.
 Rozvrh s konkrétnymi termínmi prednášok dostanú študenti na otvorení akademického
roka koncom septembra (pozvánka na otvorenie je zasielaná poštou alebo elektronicky).

POPLATOK
 Výška poplatku:48 EUR/akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca, nezamestnaný)
60 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-KULT).
 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 a spôsob platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom.

KONTAKT:
Ing. Jana Sňahničanová
 Telefón: 041/513 5043
 Mobil: 0918 971 108
 E-mail: janka.snahnicanova@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/

