
I n f o r m á c i e
pre prijatých študentov 1. roka Bc. štúdia, akademický rok 2010/2011

Zápis študentov do 1. roka  Bc. štúdia sa bude konať

                   01. 07. 2010 o 9.00 h v posl. AB 300  ŠP Automobilová elektronika, Elektronika
       02. 07. 2010 o 9.00 h v posl. AB 300  ŠP Aplikovaná informatika 

                   06. 07. 2010 o 9.00 h v posl. AB 300  ŠP Priemyselná informatika, Elektrotechnika
                   07. 07. 2010 o 9.00 h v posl. AB 300  ŠP 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

• 2 ks fotografií (na osobnú kartu, index) – rozmer 35x45 mm

• tlačivá: 
N-I    Vydanie preukazu študenta a Prolongačnej známky
PRÍLOHA – PREUKAZ ŠTUDENTA

(vypísaná – nalepená fotografia – nalepený ústrižok o zaplatení poplatku)

Výučba v zimnom semestri ak. roka 2010/2011 začína povinným Úvodom do štúdia od 06. 09. do 16. 
09. 2010. Dňa 14. 09. 2009 sa o 14.00 h 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 2010/2011.

Zápisné poplatky:
Poplatky  súvisiace  so  zápisom  a  výrobou  preukazu,  je  nutné  uhradiť  priloženou  poštovou 

poukážkou, VARIABILNÝ SYMBOL 610. Platba v hotovosti na fakulte nie je možná! 

Študenti – maturanti r. 2010 uhradia 28,- €
(Preukaz ISIC STU +  Študijný program FEI STU +  výkaz o štúdiu (index) + potvrdenia) 

Ostatní študenti (bývalí študenti STU, ktorí vlastnia preukaz ISIC) uhradia 12,- €
(Študijný program FEI STU + výkaz o štúdiu (index) + potvrdenia + prolongačná známka ISIC.)

Ostatní študenti (bývalí študenti STU, ktorí vlastnia preukaz študenta STU) uhradia 5,-€
(Študijný program FEI STU+výkaz o štúdiu (index) + potvrdenia + prolongačná známka.)

Informácia o ubytovaní

FEI STU garantuje ubytovanie maturantom 2010, ak ich trvalé bydlisko nie je 
            v Bratislavskom kraji.

Informácie  k  ubytovaniu  v  študentskom domove  si môžete prečítať na webovej    
            stránke našej fakulty (http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3262) a na 
stránke Rady ubytovaných študentov FEI STU www.rus.sk.
 

pedagogické oddelenie
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