UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - 2019/2020
POKROČILÁ PRÁCA S PC

PODMIENKY PRIJATIA:

1- ROČNÉ ŠTÚDIUM JE REALIZOVANÉ V SPOLUPRÁCI
S OBCHODNOU AKADÉMIOU V POVAŽSKEJ BYSTRICI

vek od 55 rokov
SŠ s maturitou
základné PC znalosti
(vysvetlené nižšie)

UČEBNÝ PLÁN
ZIMNÝ SEMESTER – 15 HOD.


Inštalovanie a odinštalovanie programov – základné postupy, riešenie chýb



Voľný softvér a možnosti jeho inštalácie do PC



Komprimovanie a extrahovanie súborov a priečinkov



Vírusy a antivírusové programy



Aktualizácie programov cez internet

LETNÝ SEMESTER – 15 HOD.


Spracovanie informácií (typu: dokument, tabuľka, obrázok, video) vo vybraných
aplikáciách (MS Office a Open Office,)



Excel – formátovanie tabuľky, tvorba jednoduchých vzorcov, počítanie v tabuľke



Zložitejšie úpravy v tabuľkách

PODMIENKOU PRIJATIA sú základné PC znalosti: Úroveň počítačových znalostí zodpovedá úrovni
vedomostí a poznatkov absolventa programu Základy práce s počítačom na U3V UNIZA (možnosť
preverenia prostredníctvom dotazníka).

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.
 POŠTOU: vyplnenú a podpísanú prihlášku (je na stránke www.ucv.uniza.sk) je potrebné
zaslať na adresu: Univerzita tretieho veku UNIZA, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina

VÝUČBA
 Interval PC cvičení: každé 2-3 týždne.
 Čas konania PC cvičení: piatok od 13:30 – cca 16:00 hod.
 Miesto konania PC cvičení: priestory Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.
 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: 40 EUR/akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca, nezamestnaný)
55 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 - POKRPB).
 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:

STRÁNKOVÉ HODINY:

Ing. Martina Kardošová

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.

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

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/

