
                                                      

Zápis študentov FF na akademický rok  2017/2018 

od  1. 7. 2017  do  15. 7. 2017 
v doobedňajších hodinách na študijnom oddelení 

 

 
 
Upozorňujeme študentov, že na zápis sa musia dostaviť *OSOBNE v riadnom termíne zápisov. 
Zapísaní budú len tí študenti,  ktorí majú splnené všetky  povinnosti potrebné  pre pokračovanie 
v štúdiu v akademickom roku 2017/2018 : 
 
- študenti  do  2. ročníka Bc. štúdia   –  získaných najmenej 50 kreditov, 
 
- študenti  do  3. ročníka Bc. štúdia   –  získaných najmenej 90 kreditov (1. a 2. ročník spolu s podmienkou, že za 1. ročník  majú  

splnené všetky   povinnosti)  
-     študenti  do 2. ročníka Bc. štúdia – externé - začiatok štúdia v ak. roku 2016/2017   –  získaných najmenej 30 kreditov,   
 
- študenti do 2. ročníka Mgr. štúdia – získaných najmenej 40 kreditov 
 
- študenti do 2. ročníka Mgr. štúdia – externé – začiatok štúdia v ak. roku 2016/2017 – získaných najmenej 27 kreditov, 
 
- študenti do 2. ročníka denného  PhD. štúdia – získaných najmenej 50 kreditov,  ext. PhD. štúdia začiatok  štúdia v akademickom  
      roku 2016/2017 - získaných najmenej 37 kreditov   
 
- študenti do 3. – 5. ročníka PhD. štúdia  - získaných najmenej 36 kreditov  v predchádzajúcom  akademickom roku štúdia  
 
- Na povinne voliteľné, resp. voliteľné predmety na zimný semester 2017/18 sa študenti prihlasujú podľa pokynov  zverejnených 

v systéme MAIS. 
- Ak študenti nesplnia požadovaný termín registrácie prihlásenia, tieto predmety nebudú môcť absolvovať.  

Žiadame študentov, aby si vo vlastnom záujme všetky informácie dôsledne sledovali. 
 
 
 

Na zápis si treba priniesť :  
 

- index  - len študenti PhD. štúdia  (v indexe musia byť zapísané všetky vykonané študijné povinnosti)  
 

- výpis výsledkov štúdia za celé štúdium - študentom vytlačený, skontrolovaný a podpísaný „ ( výpis si študent vytlačí sám z 
 MAIS-u. V prípade, ak nemá v MAIS-e zapísanú známku z absolvovaného predmetu, je povinný kontaktovať vyučujúceho. Vyučujúci môže zápis predmetov do MAIS 
uskutočniť najneskôr do  5. 7. 2017, pri opravných termínoch do 31. 8. 2017)  

       

- preukaz študenta   (zaplatený poplatok  prolongačnej známky  TU na ak. rok 2017/2018) 
zapísaní budú len tí, ktorí budú vo zverejnenom  zozname študentov - uhradili poplatok za prolongačnú   známku 
podľa pokynov Strediska čipových kariet TU   do 30. 6. 2017! 

 

- čestné vyhlásenie pre účely určenia povinnosti platiť školné  (tlačivo : http://www.truni.sk/ziadosti-vyhlasenia 
(školné je splatné až po doručení rozhodnutia a to od 2.9.2017 do 30.9.2017.) 
 

 
*Študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť na zápise osobne, môžu požiadať spolužiaka (nie rodinného 
príslušníka), aby za nich zápis vykonal, ale musia spĺňať všetky podmienky k zápisu a predložiť všetky 
dokumenty. 
 
Začiatok výučby v akademickom roku  2017/2018 :  denné štúdium      25. 09. 2017 
               externé štúdium    18. 09. 2017 /upresní katedra/ 

  
Rozvrh hodín na zimný semester bude zverejnený na internete v predposledný  septembrový 
týždeň.                       

          
  
               

Študijné oddelenie 


