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Informácia k zápisu

Vážený uchádzač, vážená uchádzačka o štúdium,
ako bude prebiehať zápis na bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/2023 Vás budeme
informovať na stránke fakulty http://ff.truni.sk/.
K zápisu je potrebné vyplniť nasledovné podklady, ktoré nájdete na http://ff.truni.sk/zapis-nastudium a budú Vám tiež zaslané spolu s Rozhodnutím o prijatí, poprípade s Rozhodnutím
o podmienečnom prijatí:
•

tlačivo „Zápisný list“ - je záväzný, vyjadrujete ním záujem o štúdium - vyplniť, nalepiť
fotografiu a podpísať

•

tlačivo „Žiadosť o vydanie preukazu“ - vyplniť, nalepiť fotografiu, podpísať (denní
študenti vyplnia a podpíšu aj druhú stranu žiadosti) a zaplatiť poplatok (20 € denné
štúdium)( 5 € externé štúdium), doklad o úhrade priložiť k žiadosti.

•

tlačivo „Čestné vyhlásenie pre účely určenia povinnosti platiť školné“
(vyhláška rektora TU č.23/2021) – tlačivo sa týka len študentov denného štúdia.
V tomto vyhlásení uvádzate, či ste niekedy študovali na vysokej škole:
▪ pokiaľ ste na vysokej škole neštudovali vyplníte bod A)
▪ pokiaľ ste na vysokej škole študovali vyplníte bod B) uvádzate údaje
podľa predtlače. Zároveň je potrebné priložiť potvrdenie o tomto štúdiu.
▪ pokiaľ budete študovať od 01.09.2022 súbežne bakalárske štúdium na
dvoch vysokých školách vyplníte bod C)

Doručením tlačív budete zapísaný/á na bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/2023.
Všetky potrebné informácie súvisiace s Vašim prístupom do univerzitných Informačných
systémov nájdete na webovej stránke https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.
Vo vlastnom záujme venujte informáciám patričnú pozornosť a podľa inštrukcií sa zaregistrujte
do systému.
Informácia o začiatku výuky v akademickom roku 2022/2023 bude zverejnená na internetovej
stránke http://ff.truni.sk/ .
Informácia o ubytovaní
(ubytovacie zariadenia TU, Vyhláška o ubytovaní, Kritériá na pridelenie ubytovania) nájdete
na https://www.truni.sk/ubytovne-zakladne-informacie.
Uchádzač, ktorý má záujem o ubytovanie, podá elektronickú žiadosť o ubytovanie cez systém
MAIS. Termín podávania prihlášok bude zverejnený na stránke fakulty. Elektronickú prihlášku
je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s predpísanými prílohami zaslať poštou na študijné
oddelenie. O konkrétnom termíne Vás budeme informovať.
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