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INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV –1. ROK BC. ŠTÚDIA  AK. ROK  2014/2015 

 
Administrácia zápisu do 1. roka  Bc. štúdia sa bude konať: 

 
01.07. 2014 o 9.00 h v posl. AB 300  ŠP Elektrotechnika, Priemyselná informatika         
02.07. 2014 o 9.00 h v posl. AB 300  ŠP Aplikovaná informatika  
03.07. 2014 o 9.00 h v posl. AB 300  ŠP Automobilová elektronika, Elektronika ,                 
                                                                   Telekomunikácie 
                       
V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť zápisu, musíte 
písomne poveriť osobu, ktorá Vás príde zapísať!  
 
Na zápis si prinesiete: 

   platný občiansky preukaz 

   rozhodnutie o prijatí 
         Tlačivá:  

1. N-III    Vydanie preukazu študenta a Prolongačnej známky 
2. PRÍLOHA – PREUKAZ ŠTUDENTA 
(Vypísať doma, doma nalepiť fotografiu / rozmer 35 x45 mm / a  ústrižok o zaplatení poplatku) 
3. Čestné vyhlásenie študenta  

4. Overená kópia koncoročného vysvedčenia 4.ročníka len tohtoroční maturanti 

Výučba v zimnom semestri ak. roka 2014/2015 začína povinným Úvodom do štúdia od     
08. 09. 2014 do 18. 09. 2014. Dňa 18. 09. 2014 o 14.00 h sa uskutoční slávnostná 
Imatrikulácia zapísaných študentov – povinné spoločenské oblečenie. 

 
Na stránke fakulty (www.fei.stuba.sk – informácie pre študentov – študijné programy) sú    

zverejnené študijné programy na ak. rok 2014/2015. 

Zápisné poplatky: 

Novoprijatí študenti (okrem tých, ktorí vlastnia ISIC STU z predchádzajúceho štúdia) 
žiadajúci o preukaz ISIC študenta STU (preukaz ISIC študenta zo strednej školy sa nedá 
použiť ako náhrada preukazu študenta STU) – uhradia zápisný poplatok vo výške 20,- € 
 
Novoprijatí študenti (tí, ktorí vlastnia preukaz ISIC STU z predchádzajúceho štúdia) 
žiadajúci o prolongačnú známku  - uhradia zápisný poplatok vo výške 10,-€ 
 
Poplatok je nutné uhradiť priloženou poštovou poukážkou, VARIABILNÝ SYMBOL 614. 
Platba v hotovosti na fakulte nie je možná!  
Dôležité informácie 

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia 
školských prázdnin, t.j. do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si 
nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 
Podľa zákona č.455/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.131/2002 Z.z § 69, odst.2: 

„ Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického 
roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku 
tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred začatím tohto akademického roka 
neoznámi písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší.“. 

 

Informácie o ubytovaní – ubytovanie 2014 

http://www.fei.stuba.sk/
http://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/pridelovanie-ubytovania-na-fei-stu.html?page_id=3603

