Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove
akademický rok 2017/2018
ROČNÍK

ŠTUDIJNÝ PROGRAM*

1. Bc.

MIEB, MTEB, TTNEBRU

FORMA
ŠTÚDIA

DÁTUM, DEŇ, HODINA

UČEBŇA

externá

18 .05.201 7

štvrtok

10.00

PDs 127

denná

27.06.2017

útorok

10.00

PDs 127

denná

20.07.2017

štvrtok

10.00

PDs 127

externá

20.07.2017

štvrtok

10.00

PDs 127

07.09.2017

štvrtok

10.00

PDs 127

/I. kolo/

MIDB, MTDB, PPMIDB,
1. Bc.

TTNDBRU

/II. kolo/

MIDB, MTDB, PPMIDB,
1. Bc.

TTNDBRU

/II. kolo/

1. Bc.

MIEB, MTEB

/II. kolo/

1. Bc.
/III. kolo/

MIDB, MTDB, PPMIDB,

denná

TTNDBRU

externá

MIEB, MTEB, TTNEBRU

ROČNÍK

1. Bc.
(IV. kolo)

2. Bc.

3. Bc.

1. Ing.
(I. kolo)

1. Ing.
(II. kolo)

ŠTUDIJNÝ PROGRAM*

MIDB, MTDB, PPMIDB,
MIEB, MTEB

FORMA
ŠTÚDIA

denná
externá

MIDB, MTDB, PPMIDB,

denná

TTNDBRU, MIEB, MTEB

externá

MIDB, MTDB, PPMIDB,
TTNDBRU, MIEB, MTEB

MIDI, MIEI

MIDI, MIEI

denná

denná
externá

denná, externá

DÁTUM, DEŇ, HODINA

UČEBŇA

05.10.2017

štvrtok

10.00

PDs 127

21.08.2017

pondelok

10.00

PDs 127

23.08.2017

streda

10.00

PDs 127

18.07.2017

útorok

10.00

PDs 127

22.09.2017

piatok

10.00

PDs 127

ROČNÍK

ŠTUDIJNÝ PROGRAM*

2 Ing.

MIDI, MIEI

FORMA

denná, externá

UČEBŇA

DÁTUM, DEŇ, HODINA

ŠTÚDIA

16.08.2017

streda

* poznámka – skratky študijných programov:
MIDB - študijný program materiálové inžinierstvo, denné bakalárske štúdium
MIEB - študijný program materiálové inžinierstvo, externé bakalárske štúdium
MTDB – študijný program materiálová technológia, denné bakalárske štúdium
MTEB – študijný program materiálová technológia, externé bakalárske štúdium
PPMIDB – študijný program počítačová podpora materiálového inžinierstva, denné bakalárske štúdium
PPMIEB – študijný program počítačová podpora materiálového inžinierstva, externé bakalárske štúdium
TTNDBRU – študijný program textilná technológia a návrhárstvo, denné bakalárske štúdium
TTNEBRU – študijný program textilná technológia a návrhárstvo, externé bakalárske štúdium
MIDI - študijný program materiálové inžinierstvo, denné inžinierske štúdium
MIEI - študijný program materiálové inžinierstvo, externé inžinierske štúdium

10.00

PDs 127

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

 Termín zápisu je pre každého študenta povinný!!!
 V prípade osobnej neúčasti je možné akceptovať osobu, ktorá môže študenta zastúpiť
na zápise formou písomného úradne overeného splnomocnenia.
Na zápis je potrebné si priniesť:
 index /okrem študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia/
 preukaz študenta
 poplatok o zaplatení prolongačnej známky v sume:
denní študenti: 12,00 €
externí študenti: 2,50 €
(poplatok je potrebné uhradiť bankovou transakciou (!!! nie poštovou poukážkou!!!)
minimálne 15 dní pred zápisom na:
IBAN: SK 1381800000007000065375,
variabilný symbol 10501,
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Povinnosti študenta pred zápisom:
 každý študent je povinný skontrolovať si hodnotenia predmetov z predošlého
akademického roku v aise a indexe (pokiaľ má nezrovnalosti, je nutné vyriešiť ich
s príslušnými pedagógmi do konca skúškového obdobia),
 každý študent je povinný vytvoriť si nový zápisný list v aise pre akademický rok
2017/2018 do dňa zápisu,
 v novom zápisnom liste preddefinovať predmety pre ak. rok 2017/2018
z bloku A – povinné predmety (PP)
z bloku B – povinne voliteľné predmety (PVP)
z bloku C – výberové predmety (VP)
Študent si zapisuje všetky povinné predmety (PP) a predpísaný počet povinne
voliteľných predmetov (PVP). Ak do štandardnej záťaže 30, resp. 24 kreditov za
semester chýbajú ďaľšie kredity, študent si vyberá z ponuky PVP alebo VP.


Študent, ktorý nemá v predchádzajúcom akademickom roku vykonané všetky

predmety a chce ich vykonať v tomto akademickom roku, zapíše is ich do aisu z

ponuky neabsolvovaných predmetov. Je potrebné postupovať podľa manuálu pre
zápis prenášaných predmetov, ktorý je zverejnený v aise. Predmet je možné
opakovane zapísať len raz!
Zmeny v zápise predmetov môžu študenti realizovať v aise do 15.09.2017, po tomto
termíne sa AIS pre študentov uzatvorí a nebude možné vykonávať žiadne zmeny v
AISe.


Za zapísané predmety v aise a indexe je zodpovedný študent a po termíne zápisov

a uzavretí indexu nie je možná žiadna zmena a všetky zapísané predmety sa pre neho
stávajú povinné. Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme, aby ste zápisu predmetov
venovali náležitú pozornosť.


Predmety si študenti zapíšu do indexu pred zápisom.



Postup vytvorenia zápisného listu a vloženia predmetov nájdete v Aise, v časti

manuály.
študijné oddelenie FPT

