UPLATNENIE

KONTAKT

V súčasnosti je na železničnom trhu u nás
i v celej EÚ nedostatok absolventov zameraných na
prevádzku a ekonomiku železničnej dopravy. Absolventi študijného programu železničná doprava sa
uplatňujú najmä v:
 podnikoch správcu železničnej infraštruktúry,
 železničných podnikoch (dopravcovia osobnej
i nákladnej železničnej dopravy),
 koordinátorskych subjektoch integrovaných dopravných systémov,
 zasielateľských spoločnostiach,
 logistických podnikoch a operátoroch logistiky
 orgánoch
štátnej
správy
a
samosprávy
(ministerstvá, regulačné orgány, samosprávne
kraje),

KATEDRA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1, 010 26 Žilina

„Môžem povedať, že štúdium železničnej dopravy mi
dalo v prvom rade poznatky vo všetkých smeroch,
ktoré ovplyvňujú chod železničnej dopravy ako aj
možnosť rozširovať a prehlbovať vedomosti v tých
odboroch, ktoré ma viac zaujímali. Následne mi štúdium umožnilo ľahko sa
uplatniť na trhu prace priamo v odbore. No a do tretice to uzatvára možnosť
spoznať priateľov a známych, ktorých teraz nazývam kolegami či partnermi.“

Príďte k nám študovať
študijný program

Tel. 041/513 3401
kzd@fpedas.uniza.sk
www.kzd.uniza.sk
Katedra železničnej dopravy,

ŽELEZNIČNÁ
DOPRAVA
a uplatníte sa
v odbore!

absolvent Michal

kzd.uniza.sk

VZDELANIE
V rámci študijného programu sa absolventi pripravujú pre potreby prevádzkovateľov a používateľov
železničnej, integrovanej, intermodálnej i podnikovej
dopravy, ktorí sú schopní na základných a stredných
stupňoch riadenia manažovať dopravné a prepravné
technologické
procesy,
ako
aj
podnikové
a ekonomické činnosti. V nadväzujúcom akreditovanom inžinierskom štúdiu po zvýšení kvalifikácie sú
absolventi pripravení zastávať najvyššie manažérske
funkcie v odvetví železničnej dopravy.
Profesijné zameranie absolventa sa opiera o komplexné znalosti technológie dopravných a prepravných procesov odboru železničnej dopravy, základné
znalosti ostatných odborov dopravy, ako aj o potrebné podnikateľské zručnosti zahŕňajúce tvorbu podnikovej stratégie, aplikovaný marketing, operačný a
finančný manažment a controlling. Štúdium je tak
zamerané na komplexné poznanie nielen dopravných
a prepravných procesov, ale aj na ekonomickú stránku týchto činností, čo vytvára podmienky pre výchovu
špecializovaných absolventov zdatných i v oblasti
ekonomických procesov, marketingu a manažmentu.
Katedra železničnej dopravy disponuje dopravným
laboratóriom pre praktickú výučbu dopravnej prevádzky a počítačovými učebňami so špecializovaným
softvérom.
Študenti majú možnosť stáží v železničných podnikoch, s ktorými má katedra nadviazanú úzku spoluprácu. Súčasťou študijného plánu sú odborná prax
i odborné exkurzie, ktoré dopĺňajú teoretické vedomosti a profilujú absolventa i po praktickej stránke.

AKO NA TO ?
Termín podania prihlášky: 30.4.2017
Prijímacie konanie
Všetky potrebné informácie na:
www.fpedas.uniza.sk
Bez prijímacích skúšok:
Absolventi gymnázií
(aritmetický priemer za predposledný rok
štúdia /nie maturitného ročníka/ do 2,00),

Absolventi stredných škôl
(aritmetický priemer za predposledný rok
štúdia /nie maturitného ročníka/ do 1,60),

VOĽNÝ ČAS
Študenti majú k dispozícii ubytovanie v ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline a svoj voľný
čas môžu venovať množstvu krúžkov a aktivít. Záujemcovia o železničnú dopravu sa združujú v Klube
priateľov železníc, v rámci ktorého nadšenci železnice majú možnosť rozširovať si svoje vedomosti o železničnej doprave nad rámec študijných osnov vďaka
aktivitám, ako sú napríklad exkurzie či samostatná
práca v dopravnom laboratóriu. Samotné mesto Žilina
a okolie s nádhernými prírodnými scenériami ponúka
ďalšie príležitosti pre voľnočasové aktivity, čím vytvára príjemné miesto pre štúdium.

