UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - 2019/2020
SENIORSKÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY

PODMIENKY PRIJATIA:

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

vek od 45 rokov
SŠ s maturitou

UČEBNÝ PLÁN
ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.
ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME – PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME MÉDIÁ


Dobrovoľníctvo na U3V UNIZA + Vysvetľujúca žurnalistika, kritické myslenie pri čítaní
novín



Povedz mi, ktoré médiá čítaš a ja ti poviem, kto si: aké máme noviny?



Rovnaká udalosť napísaná inak: charakteristika druhov novín a žurnalistických žánrov



Informujem, hodnotím, komentujem: novinárske texty a ich funkcie



Píšem pre seba a pre druhých

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.


Pravopis, štylistika, formálna úprava textu



Kreatívna tvorba (písomný a slovný prejav)



Slovo, hlas, rozhlas



Reč tela – nástroj moderátora a redaktora v televízii



Blog. Ako získať verných čitateľov

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
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:50 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 - SSZ ).
 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:
PhDr. Ľubica Mindeková
 Telefón: 041/513 5043
 Mobil: 0918 971 108
 E-mail: Lubica.mindekova@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/

