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Informácia k zápisu 

 

Vážený uchádzač, vážená uchádzačka o štúdium,  

oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka na magisterský stupeň štúdia na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity 

v Trnave sa uskutoční  

- dňa  1. júla 2022 ( piatok ) o 13.00 hod. študijný program psychológia 

v miestnosti 1A1 na prvom poschodí FF TU, Hornopotočná 23, Trnava 918 43. 

 

Na zápis si so sebou prineste: 

- občiansky preukaz, 

- rozhodnutie prijatí, 

- 2 ks fotografie (35 x 45 mm), 

- pero, lepidlo,  

- overenú kópiu diplomu  Bc., Mgr., Ing., PhD. a iné / v prípade, ak máte ukončené vysokoškolské 

vzdelanie / 

 

K zápisu je potrebné vyplniť nasledovné podklady, ktoré zasielame v prílohe a nájdete ich na  

http://ff.truni.sk/zapis-na-studium  

• 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 

Absolventi bakalárskeho denného štúdia FF TU žiadosť o preukaz neposielajú, ale uhradia si len 

prolongačnú známku.  

 

• 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 magisterské štúdium: 

▪ pokiaľ ste magisterské štúdium neštudovali vyplníte bod A) 

▪ pokiaľ ste magisterské štúdium študovali na inej vysokej škole vyplníte bod  B) 

uvádzate údaje podľa predtlače. Zároveň je potrebné priložiť potvrdenie o tomto štúdiu. 

▪ pokiaľ budete študovať od 01.09.2022 súbežne na dvoch vysokých školách vyplníte 

bod C) 

Výuka v akademickom roku 2022/2023 začína 19.09.2022 – denné štúdium, 17.09.2022 externé štúdium. 

 

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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