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ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

В ЖИЛІНІ 

Факультет управління та інформатики 

КОНТАКТИ 

Факультет управління та інформатики – Fakulta riadenia a informatiky 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Тел.: +421 (41) 513 40 61, +421 (41) 513 40 62 
http://www.fri.uniza.sk 
http://www.budfri.sk 

 

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтеся до навчального відділу: 
Тел.: +421 (41) 513 40 73, +421 (41) 513 40 74 
e-mail: studref@fri.uniza.sk 

 

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами: 
Зузана Борчинова (RNDr. Zuzana Borčinová) 
тел.: +421 (41) 513 42 79 
e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.sk 

 

 

АКРЕДИТОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2018/2019 

 
НАЗВА БАКАЛАВРСЬКОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ДЕННЕ НАВЧАННЯ 
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ** 
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ 

Інформатика * - 

Менеджмент Менеджмент 

Комп'ютерна інженерія * - 

* викладання ведеться словацькою або англійською мовою 
** дистанційне навчання є платним, вартість 700 € за один навчальний рік 
 

 

Детальну інформацію про навчальні програми:  

• навчальні плани 

• інформаційні листи предметів 

знайдете на http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php. 
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ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ ПІСЛЯ БАКАЛАВРАТУ 

• можливість подальшого навчання на інженерському рівні (другий рівень вищої освіти) на Факультеті 
управління та інформатики Жилінського університету в 2017/2018 навчальному році – "Інформаційні 
системи", "Інтелектуальні інформаційні системи", "Прикладна мережева інженерія", "Інформаційний 
менеджмент", "Комп'ютерна інженерія" (детальну інформацію про навчальні програми розміщено на веб-
сторінках університету). 

ОЧІКУВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ НА ПЕРШИЙ КУРС: 
БАКАЛАВРСЬКЕ НАВЧАННЯ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ 

ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ 

Інформатика / Інформатика 280 - 

Менеджмент / Менеджмент 100 20 

Комп'ютерна інженерія / Комп'ютерна інженерія 60 - 

ВСЬОГО 440 20 

 

УМОВИ ПРИЙОМУ 

1. Головною умовою прийому на бакалаврське навчання (навчальну програму першого рівня) є отримання повної 
середньої освіти або повної середньої професійно-технічної освіти (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). 

2. Мовні вимоги – письмове й усне володіння словацькою або чеською мовами; навчання на факультеті, у тому 
числі можливість проходження деякої його складової на старших курсах за кордоном, вимагає від абітурієнтів 
знання хоча б однієї зі світових мов як мінімум на рівні гімназійної навчальної програми. 

3. Медична придатність – факультет не вимагає надання медичної довідки про придатність до навчання за станом 
здоров'я і приймає заяви на навчання без медичних довідок. 

 

ФОРМИ ПРИЙНЯТТЯ 

1. Без вступного іспиту 

• Випускники всіх середніх шкіл, що протягом навчання в старших класах посіли призові місця на обласному, 
республіканському або вищому етапі учнівської олімпіади з математики, фізики чи інформатики. 

• Випускники всіх середніх шкіл, що протягом навчання були учасниками національного або вищого етапів 
змагання CISCO мережевих академій (NAG або NetRiders) та у загальному заліку в категоріях UNI, PT чи 
еквівалентних посіли одне з перших трьох місць. 

• Випускники всіх середніх шкіл, що в поточному навчальному році або в попередніх навчальних роках склали 
зовнішню частину матури1 з математики та досягнули принаймні 60-й процентиль. 

• Випускники всіх середніх шкіл, що в поточному навчальному році склали тести SCIO із загальних передумов 
навчання або з математики та досягнули принаймні 60-й процентиль. 

• Випускники гімназій та торгових коледжів2, середній бал яких з усіх предметів передостаннього року навчання 
(не випускного) не перевищує 1,50, будуть прийняті на навчальну програму "Менеджмент" без вступних іспитів. 

• Випускники всіх середніх шкіл, що протягом навчання стали власниками офіційних промислових сертифікатів 
рівня CCNA або вище. 

• Випускники всіх середніх шкіл, що протягом навчання в старших класах успішно виступили на змаганнях "ZENIT – 
Програмування, Веб, Мікроелектроніка" у категоріях A і B на загальнодержавному етапі або посіли одне з перших 
трьох абсолютних місць на регіональному (обласному) етапі. 

• Випускники всіх середніх шкіл, що протягом навчання в старших класах успішно виступили на змаганнях 
RoboCupJunior та на міжнародному або всесловацькому етапі посіли одне з перших трьох абсолютних місць. 

• Випускники всіх середніх шкіл, що протягом навчання в старших класах взяли участь у всесловацькому етапі 
конкурсу наукових робіт SOČ в галузях знань 02 – "Математика, фізика", 11 – "Інформатика", 12 – "Електротехніка 
та апаратне забезпечення", 15 – "Економіка та управління". 
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• Випускники гімназій та середніх професійно-технічних навчальних закладів з матурою в області інформаційних 
технологій або електротехніки, середній бал яких з предмету Математика за перших три роки навчання3 не 
перевищує 1,90, будуть прийняті на навчальну програму "Комп'ютерна інженерія" без вступних іспитів. 

 
1 матура (слов. maturita) – державний випускний іспит після закінчення середньої школи  в Словаччині 
2 усі навчальні заклади, що містять у назві вираз "гімназія" або "торговий коледж" 
3 у випадку восьмирічних гімназій середній бал розраховується за 5-й, 6-й та 7-й роки навчання 

 

2. Вступний іспит 

• Усі інші випускники середніх шкіл, що не відповідають умовам прийняття без вступного іспиту, будуть 
прийматися на закладі результату вступних іспитів у рейтинговому порядку згідно загальної кількості отриманих 
балів, поки всі вільні місця на факультеті не будуть заповнені. На вступних іспитах формою тесту будуть 
перевірені не тільки знання з математики гімназійного рівня, але й здатність до загального логічного мислення. 

• Абітурієнт може в заяві позначити відразу декілька навчальних програм у пріоритетному для нього порядку; при 
цьому збір за процедуру прийому сплачується лише один раз. У випадку успішного складення вступних іспитів 
абітурієнт буде прийнятий згідно визначеного в заяві пріоритету на ту програму, вимогам якої буде відповідати. 

 

Правила процедури прийому 

Після закінчення терміну подання заяв факультет надсилає абітурієнтам запрошення на проходження вступного 
іспиту, яке містить детальну інформацію про перебіг іспиту, приділений ідентифікаційний код абітурієнта і номер 
аудиторії, де буде іспит проходити. Після реєстрації та перевірки дотримання головної умови прийому абітурієнт 
складає тест з математики та логічного мислення тривалістю 180 хвилин. Після закінчення тести скануються, 
автоматично перевіряються, і попередні результати вже в день проведення іспиту оприлюднюються на сторінці 
http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/. Доступ до своїх результатів абітурієнт отримає після введення прізвища та 
ідентифікаційного коду. Після завершення процедури прийому абітурієнт має в розпорядженні, крім результату 
вступного екзамену, комплектне завдання тестів з позначеними правильними відповідями. Письмове рішення про 
результат вступного іспиту деканат факультету надішле поштою протягом 14 днів з дати проведення іспитів. 

 

ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

Для іноземних абітурієнтів діють умови прийому як для абітурієнтів зі Словацької Республіки. 

Іноземні студенти, які навчаються мовою, іншою, ніж державна, платять за навчання відповідно до умов, вказаних у 
§ 92 абзаці 8 Закону "Про вищі навчальні заклади". Плата за навчання встановлюється директивою Жилінського 
університету та оприлюднюється на веб сторінці університету. Від абітурієнтів (крім абітурієнтів з Чехії), що хочуть 
навчатися державною мовою, вимагається складення тесту зі словацької мови з досягненням рівня щонайменше 
B11. Мовний тест проходить в день вступних іспитів і його успішне складення є умовою прийому на навчання2. 

Іноземні студенти, які навчаються словацькою мовою, за навчання не платять. Абітурієнти з Чехії можуть для 
подання заяви на навчання використати бланк дійсний в Чеській Республіці. 

Для іноземних абітурієнтів, прийнятих на закладі міжнародних угод або для стипендіатів уряду Словацької 
Республіки діють умови вказані у відповідних угодах. 
 
1 від необхідності складення тесту на знання словацької мови можуть бути звільнені абітурієнти, які здобули необхідний рівень 
володіння державною мовою на мовних курсах; відповідне рішення приймає гарант навчальної програми на основі наданого підт-
вердження/сертифікату з мовної школи 
2 у випадку неприйняття на навчання в результаті неуспішного складення мовного тесту, абітурієнт може подати заяву про 
перегляд рішення про результат процедури прийому, в якій письмово зобов'яжеться покращити рівень володіння словацькою 
мовою протягом першого року навчання, причому за допомогою проходження мовних курсів (мовна школа або безкоштовний курс 
словацької мови, пропонований Жилінським університетом); при перегляді рішення будуть прийняті до уваги результати нав-
чання в середній школі та результати вступного іспиту (або відповідність умовам прийняття без вступного іспиту) 

 

ЗАЯВА 

У випадку зацікавленості відразу в кількох навчальних програмах достатньо подати лише одну заяву і 
одноразово сплатити збір. Пріоритет окремих навчальних програм визначається порядком їх зазначення в заяві. 

Заява заповнюється на спеціальному бланку "Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň" або за допомогою 
онлайн сервісу в електронній формі. Електронну заяву абітурієнт може заповнити на веб сторінці Жилінського 
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університету https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php або на порталі ВНЗ https://prihlaskavs.sk/sk/. У випадку 
електронної заяви необхідно дотримуватися інструкцій системи Електронна заява. 

 

Додатки до заяви на бакалаврське навчання: 

• резюме, 
• квитанція про сплату збору за процедуру прийому, 
• копія табелю успішності за передостанній рік навчання (не випускний) – тільки у випадку заяви на навчальну 

програму "Менеджмент". 

 

Збір за процедуру прийому: 25 € (електронна заява) і 30 € (класична заява) 

потрібно сплатити на адресу: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina 

     банківська установа: Štátna pokladnica 

     номер рахунку IBAN:  SK96 8180 0000 0070 0026 9909 

     константний символ:  0308 

     змінний символ:  10531 - бакалаврське навчання 

Спосіб оплати: платіж можна здійснити перерахуванням з банківського рахунку або поштовим 
переказом на вище зазначений рахунок. 

Квитанція про оплату: у випадку класичної заяви потрібно квитанцію про оплату надіслати на адресу фа-
культету разом із заявою, у випадку електронної заяви потрібно скан-копію квитан-
ції завантажити в систему Електронна заява 

 

При оплаті збору з країн-членів ЄС, країн, які входять до ЄЕЗ, і територій, що вважаються складовою частиною ЄС 
(ст. 299 Римського договору), а також країн, які добровільно приєдналися до SEPA, потрібно використати BIC: 
SPSRSKBAXXX, IBAN: SK96 8180 0000 0070 0026 9909. У випадку неучасті або неуспішної участі у процедурі 
прийому сума сплаченого збору не повертається. 

 

 

ТЕРМІНИ 

День відкритих дверей 
ONLINE2 

День відкритих дверей 
Термін подання заяви на 

навчання 
Термін проведення 
процедури прийому 

16.02.2018 з 10:00 
08.11.2017 з 16:00 до 21:00 
07.03.2018 з 16:00 до 21:00 

до 31.03.2018 14.06.2018 

 

2 ONLINE День відкритих дверей проходить в режимі онлайн через застосунок, розміщений на http://www.fri.uniza.sk 

 

 

ГУРТОЖИТОК 

Усі студенти першого курсу бакалаврського навчання мають право на поселення у гуртожитку згідно з внутрішніми 
постановами університету. Плата за гуртожиток: 41 € - 51 €/місяць. 

 

 

ХАРЧУВАННЯ 

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні. 
Вартість однієї комплексної порції: 0,80 € - 2,30 €. 
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СТИПЕНДІЇ 

Студенти навчальних програм "Інформатика" і "Комп'ютерна інженерія" можуть отримати мотиваційну галузеву 
стипендію відповідно до встановлених критеріїв. 

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

БАКАЛАВРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
 

ІНФОРМАТИКА 

(спеціальність 9.2.1 "Інформатика") 

Випускники навчальної спеціальності матимуть базові знання з інформатики. Будуть здатні працювати з програмним 
забезпеченням інформаційних систем підприємств, брати участь у його створенні та реалізації, матимуть знання з 
підприємницької діяльності. Працевлаштування можливе в усіх галузях промисловості, у державному управлінні, у 
приватній сфері або в якості самостійних підприємців. Результатом навчання є підготовка фахівців, що розуміються 
на обчислювальній техніці та вміють застосовувати сучасні інформаційні технології, а також створення передумов 
для подальшого росту кваліфікації в області інформатики в рамці інженерського навчання. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

(спеціальність 3.3.15 "Менеджмент") 

Випускник бакалаврського рівня навчальної програми "Менеджмент" здобуде ключові знання, вміння і компетенції в 
області менеджерських дисциплін. Зможе успішно працевлаштуватися на керівну посаду (менеджер) нижчого і 
середнього рівнів управління у виробничій і невиробничій організаціях. Стане кваліфікованим фахівцем, здатним 
аналізувати існуючі проблеми в системах управління організацією, підготовленим до творчого підходу у їх 
вирішенні, вміючим покращувати якість і оптимізувати процеси в організації з метою створення нових цінностей та 
досягнення синергії і стратегічних конкурентних переваг. 

 

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

(спеціальність 9.2.4 "Комп'ютерна інженерія") 

Випускник готовий до продовження навчання на інженерському рівні, або працевлаштування на підприємствах і в 
інституціях в області проектування, впровадження, експлуатації, обслуговування та інновації комп'ютерних систем, 
технічних засобів комунікації, промислової автоматизації, вимірювальної й діагностичної техніки і подібних. 
Працевлаштується у сфері розробки цифрових систем на основі мікрокомп'ютерів і програмованих схем, що дає 
йому можливість працювати також на посаді спеціаліста з розробки, конструктора чи технолога.  

 

ДОДАТКОВА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Студенти факультету мають в рамці навчання можливість безкоштовної підготовки до здобуття промислових 
сертифікатів Cisco Certified Network Associate під егідою мережевої академії. Остання успішно провадить свою 
діяльність на факультеті вже 15 років і в 2015 році була визнана найкращою академією в наданні CCNP курсів у 
Центральній Європі (Europe-Central/Russia/CIS Recipients) та отримала нагороду CCNP Academy Curriculum Excellence. 
На факультеті також функціонує орієнтована подібним чином Juniper Academy. Студенти факультету так мають 
можливість здобути визнані у всьому світі сертифікати (CISCO CCNA, CompTIA+...), пройти різноманітні стажування і 
програми обміну студентів або взяти участь у різних міжнародних змаганнях. Після закінчення навчання випускник 
має достатньо знань для того, щоб міг заснувати власну стартап компанію. 
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ЖИЛІНА З КОЖНИМ РОКОМ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШ ПРИВАБЛИВИМ ВИБОРОМ ДЛЯ 
МАЙБУТНІХ IT-СПЕЦІАЛІСТІВ І МЕНЕДЖЕРІВ 

Наступне покоління IT-спеціалістів успішно формується в Жиліні, у місті, де знаходиться Факультет управління та 
інформатики Жилінського університету. Саме у місті на Поважжі заснувало свої фірми й розпочало успішні IT-проекти 
багато випускників цього факультету. Вони створили потужну й популярну IT-спільноту, бо завдяки згуртованості, 

чудовим ідеям та ентузіазму їм вдалося привабити багатьох інвесторів і IT-
гігантів, зацікавлених у кваліфікованих спеціалістах в області інформатики. 

Майбутнім студентам Факультет управління та інформатики надає можливість 
навчатися за привабливими і разом з тим затребуваними навчальними програ-
мами. На бакалаврському рівні це "Інформатика", "Комп'ютерна інженерія" та 
"Менеджмент". На інженерському – "Інформаційні системи", "Інтелектуальні 
інформаційні системи", "Прикладна мережева інженерія", "Комп'ютерна 
інженерія" та "Інформаційний менеджмент". 

Випускник Факультету управління та інформатики буде мати переваги, що відпо-
відають важкості навчання. В першу чергу це миттєве працевлаштування (98 %, 
згідно з даними profesia.sk) і адекватна фінансова винагорода за працю після 
закінчення навчання (заробітна плата значно перевищує середню в Словаччині). 
В рейтингу факультетів ВНЗ за початковими доходами їх випускників у минулому 
році Факультет управління та інформатики посів 1 місце (1 267 EUR) серед фа-
культетів словацьких ВНЗ, що не розташовані в Братиславі (джерело: Соціальна 
страхова компанія). 

Проте найбільшим досягненням можна вважати членство в престижній FRI спільноті, що високо цінується у робото-
давців. Ця спільнота вирізняється трьома головними характерними рисами, а саме Fun, Respect, Initiative, тобто гор-
дість, розваги/гумор і активність. 

АКТИВНІСТЬ 

Студенти факультету активні у багатьох напрямках. Чи то гово-
римо про організацію і участь у факультетських заходах, чи то 
висловлення своєї незгоди і пропозицій щодо вирішення про-
блемних питань. Вони – головні учасники і рушії прогресу на фа-
культеті. Про те, що студенти небайдужі й до чудового Лісопарку, 
розташованого поблизу факультету, свідчить організований ними 
самими захід під назвою «Вичистимо свою вулицю!». Завдяки 
студентам з їх ініціативою було зібрано велику кількість сміття, і 
погарнішало довкілля факультету. Ми ними дуже пишаємося! 

Свій талант, знання і амбіції реалізують студенти, беручи участь у 
різних змаганнях програмістів, де багато років поспіль посідають 
визначні місця. Більшість з них вже під час навчання знайшли своє 
покликання у праці над власними підприємницькими проектами. 
Як приклад можна навести успішний стартап PURE JUNK випуск-
ниці факультету Майї Дем'янович, що був удостоєний Студентсь-
кої підприємницької нагороди та відзначений нагородою міністра 
освіти, або ж успішний застосунок BeeSafe. 

Випускники факультету працюють у фірмах в цілому світі (Google, 
Microsoft, Eset, Scheidt&Bachmann...). Як приклад можна навести 
Петру Кросс (Google, США – Сан-Франциско), Марека Шамая 
(Microsoft, Велика Британія – Редінг), Йозефа Водичку (Google, 
Чехія – Прага). Крім них слід згадати про Властиміла Коцяна – 
співвласника компанії KROS, a.s., Роберта Куллу і Яна Крупу – 
засновників дочірньої компанії Scheidt&Bachmann Slovensko, 
s.r.o., яка щорічно зростає і на сьогоднішній день надає працю 
приблизно 500 своїх працівників. 

Вже кілька років не є обов'язковим для отримання якісної освіти в 
області IT і менеджменту їхати до Братислави, Брна, Острави або 
Праги. Малий факультет в метрополії верхнього Поважжя має 
переваги у фамільярності і тісній співпраці між викладачами та 
студентами. На факультеті ми всі колеги. А закордонний досвід 
можна отримати в рамці програми обміну студентів Erasmus+. 
Найулюбленішим напрямком Erasmus+ серед студентів є Фінлян-
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дія та її університети, тісно пов'язані з успішним фінським IT-сектором. Дуже цікавих партнерів має факультет також 
в Порту, Валенсії, Парижі та Дрездені. 

ГОРДІСТЬ 

Студенти дуже пишаються своїм факультетом і часто публічно хваляться, мовляв, 
Факультет управління та інформатики є «найкращим факультетом у світі». Для них є 
характерною згуртованість і командна праця. Більш ніж 25-річна історія факультету 
приховує у собі безліч FRI-анекдотів і вражень, що лише сприяє відносинам з фа-
культетом. Гордість і почуття приналежності до факультету не зникає навіть після 
закінчення навчання. Якраз навпаки! Дуже часто під час дебатів на різних заходах 
можна почути позитивні історії і погляди задоволених і успішних FRI випускників. 

РОЗВАГИ І ГУМОР 

Загально прийнята думка, яка несправедливо 
«звинувачує» айтішників у тому, що вони нудні й не 
вміють розважатись, остаточно спростовується у 
випадку Факультету управління та інформатики. Надзвичайно успішно їм асистують 
і «факультетські менеджери». Як доказ можна навести приклад оригінального гу-
мору нашого нинішнього пана декана. За весь період існування факультету декан 
ніколи не дав студентам деканський відгул. Роки традиції були порушені нинішнім 
деканом, що таки проголосив деканський відгул, 
протягом якого студенти могли взяти участь у 
факультетському підйомі на Хату-під-Сухим (Cha-
ta pod Suchým), але на вихідні! Щорічно також 
можете перед факультетом побачити травневе 
дерево, затюнінговане прикрасами, як-от клавіа-
тура, мишка чи компакт-диск. 

Студенти FRI мають яскраве студентське життя. 
Факультет відомий багатьма популярними студентськими заходами, як-от факу-
льтетський фестиваль FRIfest, осіннє свято відкриття нового академічного року 
FRIČKOVICA, різдвяний захід FRIpunč і урочистий факультетський бал FRIples. Ок-
ремим розділом унікальних університетських заходів є Біг Жана де Міжона (Beh 
Jeana de Mijona), на якому команди суперників (студентів і випускників) вирішують 
IT-завдання на спеціальних пунктах (команди мусять визначити їх розташування 
вирішенням логічних загадок), де кожен член команди мусить випити келих пива. 
Всього таких пунктів є шість, а останнє IT-завдання знаходиться на факультеті. :-) 

 

FRI З ПОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ 

 

«Мені дуже хотілося вивчитися за спеціальністю "Інформатика". Я обирала серед багатьох 
факультетів, але про рішення на користь FRI зовсім не шкодую. Були то чудові роки. Протя-
гом навчання ми працювали із сучасним обладнанням. Передусім я займалася розробкою 
мобільних застосунків.» 

Даніела, випускниця програми "Інформатика" 

 

«Спеціальність "Менеджмент" на FRI є цікавою, особливою і дуже практичною. Більшість моїх 
одногрупників сказали б, що навчатися було важко, але зараз бачимо, що воно було того вар-
те. Приємно на першій співбесіді почути, що саме завдяки місцю мого навчання я потрапила 
до наступного етапу. Безперечно, навчання на FRI було правильним рішенням.» 

Домініка, випускниця програми "Менеджмент" 

 

«Вивчення комп'ютерної інженерії нам показало, що теоретичні знання можна використати 
на практиці. Вражає, що з нас, звичайних користувачів і критиків різних технологій і елект-
ронного обладнання, завдяки поєднанню апаратних і програмних засобів, робляться дизай-
нери ось таких технологічних "іграшок".» 

Випускники програми "Комп'ютерна інженерія" 
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МИ FRI – ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАТИКИ 

Факультет управління та інформатики представляє цікаву комбінацію ін-
формаційних технологій та менеджерських підходів. Сучасний світ бізнесу і 
підприємництва не в змозі обійтися без технічних знань, і всім нам на фа-
культеті це добре відомо. Бути інноваційним, креативним і разом з тим 
мати професійні знання є вкрай необхідним. Це все FRI має. Не витрачати 
час на незатребувані проекти, але працювати над реальними рішеннями 
для фірм, поєднувати своє навчання з практикою і просуватися далі разом з 
власними ідеями – це для студента FRI найважливіше. Якщо ти також відчу-
ваєш потребу отримати в університеті значно більше ніж звичайний диплом 
про вищу освіту, тоді ти на правильному місці. 

ІНФОРМАТИКА 
Найзатребуваніші випускники на ринку праці – спеціалісти в області ін-
форматики. Застаріле сприйняття цієї спеціальності вже давно позаду. Ми 
знаємо, що саме інформатика створює усі можливості для комунікації, 
ефективнішої праці і рухає наші здібності вперед. Пошук нових рішень, 
креативне мислення і вміння досягати більшого. Це все і навіть значно 
більше ти отримаєш на FRI навчаючись на спеціальності "Інформатика". 

Інформатика – це галузь, яка безпосередньо реагує на попит і вимоги 
сьогодення. Студенти отримають не тільки теоретичні відомості, які пот-
ребують для розуміння концепту і принципів програм, але мають можли-
вість здобуті знання ще протягом навчання перевірити на практиці. Об-

ласть своїх інтересів можуть додатково посилити обранням відповідних вибіркових дисциплін, і таким чином здобу-
ти достатньо знань для вирішення конкретних практичних проблем – починаючи з проектування різних роботів чи 
застосунків для smart пристроїв і закінчуючи створенням комплексних систем управління процесами. Студенти "Ін-
форматики" мають можливість здобути визнані у всьому світі сертифікати (CISCO CCNA, CompTIA+...), пройти різно-
манітні стажування і програми обміну студентів або взяти участь у різних міжнародних змаганнях. Чудово також те, 
що після закінчення навчання випускник має достатньо знань для того, щоб міг заснувати власну стартап компанію. 

МЕНЕДЖМЕНТ 
Керівництво людьми, у тому числі самим собою. Вміти передбачати ви-
трати, але також і різні ситуації на ринку. В правильний час використати 
ефект сендвіча, або полонити вмінням робити презентацію. Бути спро-
можним працювати за всіма напрямками діяльності підприємства і за 
вихідні створити маркетингову кампанію. Все це вміють наші студенти 
вже на першому рівні навчання. Якщо Ти себе також знайшов у цій облас-
ті, приєднуйся до FRI і твори разом з нами. З радістю повідомляємо, що 
зараз ти можеш вивчати "Менеджмент" також і дистанційно. 

Вивчення "Менеджменту" на FRI є винятковим завдяки поєднанню мене-
джменту з інформатикою, маркетингом, економікою. Така комбінація 

забезпечує отримання студентами неперевершених умінь – студенти можуть комплексно і оригінально вирішувати 
проблеми в будь-якій з цих областей. Вже під час першого року навчання студенти працюють над реальними про-
ектами з фірм. Цей факт є найбільшою перевагою навчання на FRI. Студенти проходять підготовку до практичної 
діяльності і вже під час вирішення конкретних завдань зустрічаються з реальною чинністю на підприємствах. Біль-
шість з цих завдань вирішується колективно, тому студенти звиклі до командної роботи, але разом з тим формують-
ся і визначаються між ними лідери, координатори та інші посади, на яких в майбутньому вони можливо працювати-
муть. Отже, до практичної діяльності студенти підготовлені відмінно! 

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 
Бути тим, хто може відповісти на всі технічні питання, вміти щось ви-
найти і прагнути знайти нові рішення і способи вдосконалення – означає 
бути студентом КІ. Кожен окремий студент КІ вважається майстром, який 
завжди знає, як усе працює. Вже після першого рівня навчання на "Ком-
п'ютерній інженерії" виходять з FRI кваліфіковані фахівці, яких не так 
просто чимось здивувати. Якщо тобі такі терміни як «операційна систе-
ма», «операційний підсилювач» чи «мікроконтролер» не є чужими, або ж 
про них хочеш дізнатися більше, тоді чекаємо на тебе в нашій команді. 

Студенти отримають не тільки теоретичні відомості, які потребують для 
розуміння принципів проектування електронного обладнання, обробки 

сигналів і програмування, але мають можливість здобуті знання ще протягом навчання перевірити на практиці. 


